
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات             وزارة الرتبية الوطنية                                        

 2018دورة:                                                                  التعليم الثانوي  بكالوراي امتحان
 آداب وفلسفةالشعبة: 

  د 04سا و  40 املدة:         التاريخ واجلغرافيااختبار يف مادة:  
 

 6من  1صفحة 

 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 (6من  0 إلى الصفحة 6من  1 ( صفحات )من الصفحة30يحتوي الموضوع األول على )
 

 التاريخ 

  نقاط( 46) الجزء األول:
هي  جبهة التحرير الوطنيلفرنسا وللرأي العام العالمي أّن  11/11/1691" بعد أن أظهرت مظاهرات  (1

خالل من  تقرير المصير ي الحكومة الفرنسية مبدأمثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري، وبعد تبنّ الم
 ...."المفاوضات فرنسا بضرورة اإلسراع في اقتنعت، 10/11/1691نتائج استفتاء 

 .246المرجع: الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي صفحة                                               
  اشرح ما تحته خّط في الّنص.المطلوب:     

 

 عّرف بالشخصيات التالية:   (2    

 ميخائيل غورباتشوف -هاري ترومان      -  ديدوش مراد   -                             
  

 .ثالث حركات تحررية واحدة من كل قارةعلى خريطة العالم المرفقة وّقع ( 0    
  

 نقاط( 40) الجزء الثاني:
السوفياتي كقوتين جديدتين  واالتحادالواليات المتحدة األمريكية  أفرزت المواجهة العسكرية الثانية بروز   

 متناقضتين إيديولوجيا، دخلتا في حرب باردة كانت أوربا إحدى محطاتها.
 كتب مقاال تاريخيا تبّين فيه:اانطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست،  المطلوب:

 باب الحرب الباردة.أس (1
 ( نتائجها على قارة أوربا.2

 
 
 



 

 8102/ بكالوراي آداب وفلسفة  عبة:/الش التاريخ واجلغرافيا :مادة يف اختبار
 

 6من  2صفحة 

 

 أوراق اإلجابةينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع 

 

                                                                                                          

                             

               
                                                                               

 

 خريطة العالم

 ش
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 6من  0صفحة 

 

 الجغرافيا
 نقاط( 36) الجزء األول:

 دول الجنوبعنصرا فاعال أساسيا في العولمة وقد ينسج عالقات وطيدة مع  االتحاد األوربي"يعتبر ( 1
وذجا للعديد من المناطق في نم وهو من أول المساعدين على التنمية بتلك الدول. يمكن اعتبار االتحاد األوربي

حيث نجد دوال ال تقوى على االندماج في مسار العولمة ... وهي ال تعرف تعاونا فيما بينها إاّل من  ،العالم
 ".                                مناطق التبادل الحرخالل 

    .136حةالمرجع: الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي صف                                                                         
اشرح ما تحته خّط في الّنص.المطلوب:     

 
 .2310إليك جدوال يمّثل نسب مساهمة القوى االقتصادية الكبرى في التجارة العالمية عام  (2

 بقية العالم اليابان الصين االتحاد األوربي الو.م.أ القوى االقتصادية
 %03 %3 %11 %03 %9 ادراتنسبة الص

 %03 %3 %9 %06 %10 نسبة الواردات
 وسايمون أشروود. ترجمة: عاكف غريب علي. –جون بيندر  – 133المرجع: االتحاد األوربي/ صفحة                 

 

                 سم(. 0نق = )المقياس:    مّثل نسب الجدول بدائرتين نسبيتين.  أ(المطلوب:     
 .عّلق على الجدولب(              

                                 

  

  (نقاط 30) الجزء الثاني:
رغم ما يعترض االتحاد األوربي من معيقات إاّل أّنه يبقى قطبا اقتصاديا ينافس األقطاب األخرى بفعل      

 .7591سياسة التكتل التي شرع فيها منذ معاهدة روما 
  كتب مقاال جغرافيا تبّين فيه:امن العبارة واعتمادا على ما درست، انطالقا : المطلوب  

 دور التكتل في تحقيق المكانة االقتصادية.  (1
 المعيقات الداخلية التي تعترضه.              (2

 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول                                                                         
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 6من  0صفحة 

 

 ثانيال الموضوع
 (6من  6 إلى الصفحة 6من  0 الصفحة( صفحات )من 30على ) الثانييحتوي الموضوع 

 
                                              

 لتاريخ:ا
 (نقاط 36) الجزء األول:

إلنى  االنحينازمنن جهنة وأنصنار  الحياد االيجاابي ورغم حّدة الخالفات التي ظهرت بين أنصار "...  (1       
علنى وجنوب  لماتتمر بانادون لمختلفة من جهة أخرى، فقد تّم التوصل.... في البيان الختامي ا األحالفالكتل و

        .احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها..."
 مختار مزراق. /163/ ص1991-1961 المرجع: حركة عدم االنحياز في العالقات الدولية

 .خّط في الّنص اشرح ما تحتهالمطلوب:        
 

 عّرف بالشخصيات التالية:  (2       
 جمال عبد الناصر –  جوزيف ستالين   – بن يوسف بن خدة   – 

 

 : أكمل الجدول التالي( 0       
 تاريخه الحدث

  بناء جدار برلين
 23/39/1903 

  اندالع الثورة المصرية
 

 نقاط( 30) الجزء الثاني:
نما  ،في ثورتها على االستعمار الفرنسيالجزائر  استعملتها الوسيلة الوحيدة التي حالسال استعمالكن يلم      وا 
 فرنسا. مخططاتحباط وسيلة أخرى إل عالميلنشاط الديبلوماسي واإلاكان 

              انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبّين فيه:المطلوب: 
 عالمي خالل الثورة التحريرية. إلالديبلوماسي وا( النشاط 1       

.                                                        النشاط ذلك رد فعل االستعمار الفرنسي على( 2       
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 6من  5صفحة 

 

 الجغرافيا
  (نقاط 36) الجزء األول:

جنعل األنظار تّتجه إليها باعتبارها "...لقد نجحت الدول اآلسيوية، في تطنوير نمو اقتصادياتها... مما  (1
أبننرزها  لعنلّ  تكتاالت اقتصاديةالعالمينة، كما أقيمنت في المنطقنة  التجارية المباادالتاال في دوال تلعب دورا فعّ 

                         ".)اآلسيان( رابنطة دول جننوب شننرق آسنيا
 .6 / العدد 92 المرجع: مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا صفحة                                                                  

 اشرح ما تحته خّط في الّنص. المطلوب:    
 

           .2310/2310في بعض دول االتحاد األوربي بين  إليك جدوال يمّثل نسبة البطالة (2
   
 
 

                                       

   Eurostat / statics 2015   192المرجع: التقرير االقتصادي السنوي. صفحة 
      :                      المطلوب     

 ى الجدول.عّلق عل (أ         
 على خريطة أوربا المرفقة وّقع البلدان الواردة في الجدول. (ب         

 

 نقاط( 30) الجزء الثاني:
أحسن استغالل قصد الرفع من  اتتحكم في إنتاج القمح جملة من العوامل، تسعى دول العالم الستغالله    

 إنتاجه، لما له من أهمية بالغة في االقتصاد العالمي.
 كتب مقاال جغرافيا تبّين فيه:ا: انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، المطلوب
 .في اقتصاد الدول أهمية القمح (1
 .هالعوامل المتحكمة في إنتاج (2

 
 
 
 
 
 
 

 هولندا البرتغال ألمانيا يطالياإ سبانياإ فرنسا البلد

2310 13.0 % 26.6% 12.2% 3.0% %7.5  0.2% 
2310 13.2% 20.3% 12.9% 3.9% %13.9 0.0% 
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 6من  6صفحة 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ثانيانتهى الموضوع ال

 خريطة أوربا 

تعاد مع أوراق اإلجابةينجز العمل على الخريطة و   

 ش

 

 ش


