وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
الدورة االستثنائية1027 :
املـدة 00 :سا و  00د

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول على  30صفحات (من الصفحة  1من  6إلى الصفحة  0من )6

التاريخ:

األول 36( :نقاط)
الجزء ّ
 ... ")1لم تحاول أبدا الحكومات المتعاقبة على الحكم بباريس منذ  4591الوصول إلى حل بالتفاوض ،ولم

تأخذ بعين االعتبار ق اررات وتوصيات األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى كالجامعة العربية والمؤتمرات

اإلسالمية والمؤتمر اإلفريقي اآلسيوي  ...إلخ .حاولت هذه الحكومات الفرنسية أن تفرض حلولها التي فشلت

كلها ،ومنها فكرة اإلدماج التي اقترحها "سوستال" الحاكم العام الذي أراد تطبيقها ،واقتراح "غي مولي" المعروف
بنقاطه الثالث :وقف إطالق النار ،االنتخابات ،المفاوضات والتي رفضتها بالطبع جبهة التحرير الوطني ...

وسوف يلجأ "الجنرال ديغول " إلى هذه الصيغ عند عودته إلى السلطة عام ."...4591

المرجع :بن يوسف بن خدة ،اتفاقيات إيفيان .ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص .11

المطوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2عرف بالشخصيات التالية مبينا تأثيرها على العالقات الدولية:

 -جواهرالل نهرو  -جمال عبد الناصر  -أحمد سوكارنو.

 )0وقع على خريطة العالم المرفقة ،ثالث دول تنتمي لحلف جنوب شرق آسيا ). (SEATO
الجزء الثاني 31( :نقاط)

إن تحول البلدان من مستعمرات إلى دول حرة يتم في بعض األحيان دون عنف ،ولكن في غالب األحيان

كان يأتي بعد القيام بحروب ثورية ضد المستعمر ،ولكن بعد استقاللها عمل االستعمار على إبقاء هيمنته عليها

بأساليب غير مباشرة.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1أهداف الحركات التحررية.

 )2استراتيجية الدول االستعمارية إل بقاء هيمنتها على مستعمراتها السابقة.

صفحة  1من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي استثنائية 1027

الجغرافيا:

الجزء األول 36( :نقاط)

 " )1يتمتع الشمال بهيمنة مالية على العالم المعاصر .فالشمال هو الذي أسس النظام النقدي العالمي الراهن
وأنشأ المؤسسات النقدية الدولية وهو الذي يحتضن المصارف والبنوك االحتكارية والعمالقة ويسيطر على

القسم األكبر من سوق العمالت واألوراق المالية والسيولة النقدية التي توظف في مجمل المبادالت التجارية
والعالقات المالية الدولية .
المرجع :عبد الخالق عبد هللا ،العالم المعاصر والصراعات الدولية ص .161

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2إليك جدوال يمثل إنتاج واستهالك البترول لبعض المناطق في العالم سنة .4141
المناطق

الشرق األوسط

إفريقيا

أمريكا الشمالية

(الوحدة :مليون برميل يوميا).
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اإلنتاج
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المصدر :النشرية الرقمية لشركة بريتيش بتروليوم سنة .2312

المطلوب :أ) مثل معطيات الجدول بواسطة أعمدة بيانية بمقياس  4سم لكل  4مليون برميل يوميا.
 4سم لكل عمود.

ب) علق على المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول.
الجزء الثاني 31( :نقاط)

صرح "جون موني" أحد منظري الوحدة األوربية سنة  4519بما يلي ..." :البلدان األوربية ضيقة جدا ال ُيمكنها

ذلك من تحقيق الرخاء والتنمية لشعوبها إال إذا شكلت هذه البلدان اتحادا وكيانا اقتصاديا أوربيا مشتركا".

المصدر :مؤسسة جون موني ألجل أوربا .لوزان( .أرشيف جون موني)  .ص .616

المطلوب :انطالقا من التصريح واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1دوافع التكتل االقتصادي ألوربا.

 )2دور التكتل في تحقيق الرخاء والتنمية لشعوبها.

صفحة  2من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي استثنائية 1027

ش

خريطة العالم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

صفحة  3من 6

انتهى الموضوع األول

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي استثنائية 1027

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على  33صفحات (من الصفحة  4من  6إلى الصفحة  6من )6

التاريخ:

الجزء األول 36( :نقاط)

 " )1في سنة  4591وضعت األزمة االقتصادية العالمية التوجه نحو االنفراج على المحك .وقد وجد

المعارضون لال نفراج الدولي حجة لتمرير رؤيتهم ،بعد انتهاج االتحاد السوفياتي سياسة خارجية تقوم على أساس أن
الواجب يدفعه لمساندة القوى الوطنية والثورية في العالم ضد الرأسمالية االستغاللية االمبريالية "...

المرجع :الكتاب المدرسي للسنة ثالثة ثانوي ،تاريخ ،ص .13

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )2عرف بالشخصيات التالية:

 -محمد خيضر

 )0أكمل الجدول التالي:

– جوزيف ستالين

التاريخ

– الجنرال جياب .
الحدث

انعكاساته

 11-31فيفري 1412

..........

...........

 3.ماي 1412

..........

...........

 23جويلية 1421

..........

...........

الجزء الثاني 31( :نقاط)
إن ثورة الجزائر عجلت باستقالل الشعوب اإلفريقية ،وكانت نموذجا لمختلف حركات التحرر في العالم وكدولة
مستقلة عاشت االستعمار وتبعاته ،هي منبر يدعو لتصفية االستعمار وصوت مسموع في المحافل الدولية.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1أسس السياسة الخارجية للجزائر المستقلة.

 )2إسهامات الجزائر في مناهضة السياسة االستعمارية واالمبريالية.

صفحة  4من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي استثنائية 1027
الجغرافيا:

الجزء األول 36( :نقاط)

 " )1فرض التنينان كوريا وتايوان نفسيهما كاقتصاد خدمات على األسواق العالمية ( % 01من اإلنتاج الداخلي

الخام) ،وقد أسستا ديناميكيتيهما على هياكل قاعدية وبنية تحتية قوية ،موانئ هامة ذات الوزن والكفاءة العالمية

 ...إن المجموعات االقتصادية والتجارية لكوريا الجنوبية تساهم في تنشيط االقتصاد الوطني  ...وقد عرفت
أنظمة اإلنتاج تطور فروعها منذ سنوات"...

المرجع :الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ،جغرافيا ،ص.41

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2إليك جدوال يمثل كمية استيراد القمح حسب المناطق الجغرافية الكبرى في العالم.
المناطق

الموسم

أوربا

مجموعة الدول
المستقلة

أمريكا الشمالية
والوسطى

الشرق

أمريكا

األوسط

الجنوبية

(الوحدة :مليون طن)

الشرق
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إفريقيا
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المصدر :المجلس العالمي للحبوب (إحصائيات .)2311/36/26

المطلوب :علق على معطيات الجدول.

 )0وقع على خريطة العالم المرفقة ،دولتين عضوين في اتحاد دول جنوب شرق آسيا (اآلسيان)ASEAN -

ودولة عضو في مجموعة التبادل الحر ( ألينا.)ALENA.
الجزء الثاني 31( :نقاط)

تتمتع البلدان الغنية المتقدمة بمستوى عالي من التطور التكنولوجي ،أما البلدان الفقيرة فهي تعاني من انخفاض

هائل في القدرات التكنولوجية ،وال تنفق سوى القليل في مجال البحث والتطوير.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1عوامل عدم تحكم دول الجنوب في التكنولوجيا.
 )2أثر ذلك على واقعها االقتصادي واالجتماعي.

صفحة  5من 6

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوراي استثنائية 1027

ش

خريطة العالم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

صفحة  6من 6

انتهى الموضوع الثاني

