
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات                            رتبية الوطنيةوزارة ال

 7102: االستثنائية دورةال                                    امتحان بكالوراي التعليم الثانوي                  
 تسيري واقتصادالشعبة: 
  د 01سا و 10 املـدة:                                                        التاريخ واجلغرافيا مادة: اختبار يف

 

 

 6من  0صفحة 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول 

 (6 من 0 الصفحة إلى 6من  0صفحات )من الصفحة  10األول على يحتوي الموضوع 
 :التاريخ

 نقاط( 60) الجزء األول:
  رةالمجلس الوطني للثو حيث اعتبر  الهيئتين،...بعد ذلك جرت محاولة لوضع بعض القواعد العامة لهاتين "(1    

يخول له األمر بوقف إطالق النار أو الدخــــــــول في المفاوضات ... يجتمع مرة   برلمان لجبهة التحرير الوطنيبمثابة 
 ." لجنة التنسيق والتنفيذكل سنة بدعوة من 

 100األسطورة والواقع ص  –محمد حربي  المرجع:             
 الن ص.في  اشرح ما تحته خط   المطلوب:

 ف بالشخصيات التالية: عر   (2
 .شي غيفارا –    أحمد بن بلة  –            

 
   التالية:التوتر  تيع بؤر على خريطة العالم المرفقة وق   (3

  .أزمة كوبا –      كوريا أزمة –            
 

 نقاط(  60الجزء الثاني: )
ين من القطبين الدولي سياسة عدم االنحياز ليست موجهة ضد أي   إن  ف حسب تصريحات زعماء حركة عدم االنحياز    
ها الحفاظ ة الصراع الدولي ومن شأنفي التطبيق ستسهم في التخفيف من حد   النحيازيةلا أن  ة دولة أونظام اجتماعي و أو أي  

 العالمي.على السالم 
  ن فيه: كتب مقاال تاريخيا تبي  ، اواعتمادا على ما درست الفقرة: انطالقا من المطلوب

 .لمحيطة بتأسيس حركة عدم االنحيازالظروف ا (1
 . حركة في ظل النظام الدولي الجديددور ال (2
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 6من  7صفحة 

 :الجغرافيا
 نقاط( 60) األول:الجزء 

تشهد في الوقت الحاضر تراجعا وا عادة النظر في  ،المتقدمةالدول المساعدات المقدمة من طرف  فإن   "... (1        
بالنسبة للدول  الدخل القومي الخامحسابها على أساس  قد تم  و  % 1.0إلى  % 10العملية التي تناقصت مواردها من 

في  2112 ليةيجو في كندا،  يةن( الثما8لمجموعة )الـ لم يتم تحقيقها عمليا. وتتمثل المبادرة الجديدة  أنهاالغنية، غير 
   "إعادة النظر في اإلجراءات العملية لتلك المساعدات بهدف تجنب سوء تسييرها ميدانيا 

 .150ص جغرافيا ثانوي المصدر: الكتاب المدرسي السنة الثالثة     
 .صالن  في  خط   ما تحته اشرح: المطلوب

           .2102بعض الدول سنة يمثل إنتاج القمح ل جدوالإليك  (2
 طن.الوحدة / مليون    

 أستراليا روسيا أوكرانيا كندا الو م أ الصين الدول
 25.5 51 26 22 55 122 كمية اإلنتاج

 .76/16/7102المجلس العالمي للحبوب: إحصائيات المصدر:                                                           
 : المطلوب
 .طنمليون  21 لكل سم 0 :بيانية بمقياسالجدول بأعمدة  معطيات لمث   (أ

 .عمود لكلسم  0                                            
  .ق على الرسمعل   (ب

 
 نقاط( 60) الجزء الثاني:

 ساهم في ذلك لقد شهدت حركة رؤوس األموال تطورا كبيرا من خالل تعدد مصادرها ومجاالت استثمارها وقد
 نشاط المؤسسات. التطور االقتصادي والتكنولوجي وكذا حركة األفراد و 

 ن فيه: كتب مقاال جغرافيا تبي  العبارة واعتمادا على ما درست، اانطالقا من  :المطلوب
 .العوامل التي ساعدت العالم المتقدم على استقطاب أهم التدفقات المالية (1
  المتقدم.أثر هذا االستقطاب على اقتصاديات العالم  (2
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 6من  0صفحة 

 ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

 ش
 

               
 

 خريطة العالم

                                                                                       
   األولانتهى الموضوع 
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 6من  2صفحة 

 ثانيالموضوع ال
 (6 من 6 الصفحة إلى 6من  2صفحات )من الصفحة  10على  الثانييحتوي الموضوع 

  التاريخ:
 نقاط( 16) الجزء األول:

عن  7491بل أعلنت في سنة  وتطبيق مشروع مارشال، مبدأ ترومان... ولم تكتف الواليات المتحدة بإعالن "  (0      
مها ونظ   سياسة االحتواءاستراتيجية جديدة لمواجهة االتحاد السوفياتي مباشرة عرفت فيما بعد بـ  ر لها الدبلوماسي التي قد 

  " األمريكي المعروف جورج كينان ...

 .03المرجع: د عبد الخالق عبد هللا، العالم المعاصر والصراعات الدولية، ص                                        
 ص.في الن   خط   ما تحته رحاش: المطلوب

 

     عر ف بالشخصيات التالية:  (2      
 . المهاتما غاندي  -      جوزيف بروز تيتو -                          

  

 أكمل الجدول التالي:  (3      
                     

 انعكاساته تاريخه الحدث

 ......................... ....................... تأميم قناة السويس

 .......................... 0426مارس06 ......................

 

 نقاط( 12) الجزء الثاني:
  7491 ... يرى معظم المؤرخـين وجميع الذين كتبوا في تاريخ الجزائر المعاصر حتى اليوم، أن أحداث ماي"

 "... 7419هي التي أنضجت فكرة الكفاح المسلح في االتجاه االستقاللي وشكل ت القاعدة األساس النطالق ثورة نوفمبر 
 . 166، ص 1محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، ج المرجع:                                                 

 انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبي ن فيه: :المطلوب
 في الجزائر.    7491ماي  80ظروف أحداث  (0

 الجزائر.  يالتحريرية فأثرها في اندالع الثورة  (7
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 6من  5صفحة 

 الجغرافيا:
 نقاط( 16) الجزء األول:

لحالي االتضخم لمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا قد يشكل خطر التسارع حتى ولو كان  د...إن  النمو المتزاي" (0
جها التي بلغت أو  التبعية لصادراتها(...، وقد تخلصت آسيا تدريجيا من 4889في الصين سنة  %9.4عاديا )

كز ، وأصبحت المنطقة مر اندماجا تجاريا إقليمياوأصبح بإمكانها االعتماد على السوق الداخلية التي شهدت 
 جلب التدفقات المالية بشكل كبير."

 . 010 المدرسي السنة الثالثة ثانوي جغرافيا ص بالمرجع: الكتا                                          
 رح ما تحته خّط في النّص.: اشالمطلوب  

 

 إليك جدوال يمثل نسب حصة االتحاد األوربي من الصادرات العالمية لمنتجات التكنولوجيا العالية.   (7
 

 معدات وتجهيزات علمية أدوية منتجات كيميائية عتاد عسكري  صناعة جيوفضائية المنتوج

 71 22 77 70 00 %الحصة 

. 7101المرجع: المفوضية األوربية                                                                                                           
       .عل ق على معطيات الجدولالمطلوب:  

                                                                 

وق ع على خريطة أوربا المرفقة ثالث دول األكثر مساهمة في الصناعة ذات التكنولوجيا العالية.    (0                  

   

 نقاط( 12) الجزء الثاني:
كل والجزائري خصوصا فإن العائدات النفطية تش ا... وبالنظر إلى أهمية قطاع النفط في االقتصاد العربي عموم" 

على  اثاال حيوتشكل الجزائر م فيهاالتنمية  ةالعمود الفقري في أغلب اقتصاديات الدول العربية والمحرك األساسي لعملي
مة ( فقد انعكس ذلك على الموازنة العا4884 - 4888) ، وفي ضوء التطورات التي شهدتها أسعار النفط خالل الفترةذلك

 "للدول العربية كالجزائر من خالل تأثيرها على اإليرادات والنفقات العامة ... . 
 المرجع: إبراهيم بلقلة، مجلة الباحث، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الشلف )بتصرف(.                               

 انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال جغرافيا تبي ن فيه: المطلوب:

 دور النفط بالنسبة لالقتصاد الجزائري.  (0

 تداعيات انهيار أسعاره على التنمية في الجزائر.  (7
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 6من  6صفحة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الثانيانتهى الموضوع 

 خريطة أوربا 

تعاد مع أوراق اإلجابةينجز العمل على الخريطة و   

 ش

 

 ش


