
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات                            رتبية الوطنيةوزارة ال

 7102: االستثنائية دورةال                                    امتحان بكالوراي التعليم الثانوي                  
 علوم جتريبية، رايضيات، تقين رايضيالشعبة: 
  د 01و سا 10املـدة:                                                         التاريخ واجلغرافيا مادة: اختبار يف

 

 4 من 1 صفحة

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول 

 :التاريخ
  (نقاط 10) :الجزء األول

إزاء الجزائر عن سياسة الجمهورية الرابعة بتنظيم  تميزت المرحلة األولى من مراحل السياسة الديغولية... " (0     
ئة ففي الميدان الداخلي تمثلت السياسة الديغولية في تعب حرير الوطني في الداخل والخارج،تمعركة مزدوجة ضد جبهة ال

بلغت هذه ع، و يفي نفس الوقت الذي تضاعفت فيه مراكز التجم كل الطاقات العسكرية ضد جيش التحرير الوطني،
اهدين من كل المججيش التحرير الذي كان يهدف إلى سحق المناطق التي يتمركز بها  برنامج شالياسة أوجها مع الس

عتمدة على م الدبلوماسية الفرنسيةبواسطة تنظيم عمليات هجومية برية وجويه منسقة ... وفي الميدان الخارجي نشطت 
   "...فاوضمظهر المتهرب من الت يف تظهر جبهة التحريرحتى  الذي قدمته في شكل عرض تفاوضي، األبطالسلم عرض 

 .322ص ، مكتبة البعث ،محمد الميليو  عبد هللا شريط ،الجزائر في مرآة التاريخ المرجع:             
 .صفي الن   تحته خط  رح ما اش: المطلوب

 أكمل الجدول التالي: (7

 االنعكاسات التاريخ الحدث
      االنحياز بالجزائرعدم حركة الرابع لمؤتمر ال

  91-19/99/9111   
     الثورة الكوبية

 نقاط( 10) :الجزء الثاني
تية وفق خط تصعيدي بدأ بمجموعة من الخطب والرسائل المتبادلة التي االعالقات األمريكية السوفي سارت ..."      

المعسكرين...إال أن الخطوات العملية لهذا التباعد جاءت عند إعالن وزير الخارجية  بنيأفصحت عن تباعد في المواقف 
  " األمريكي الجنرال مارشال عن مشروعه المعروف في دعم الدول األوربية...

  .131ص  ،حربيناللمرجع: موسى محمد آل طويرش، العالم المعاصر بين ا                                       
 ن فيه:كتب مقاال تاريخيا تبي  اواعتمادا على ما درست، فقرة انطالقا من ال :المطلوب

  مارشال. أهداف مشروع (0
 .هذا المشروع ىتي علارد فعل االتحاد السوفي (7
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 4 من 3 صفحة

 :الجغرافيا
 نقاط( 10) :الجزء األول

 لنفط(البلدان المصدرة ل)بما فيها العربية إلى المنطقة  االستثمار األجنبي المباشر تدفقاتانخفضت ... "( 0 
. 1121مليار دوالر في عام  11.2مقابل  مليار دوالر 5.9إلى ما يقدر بــ ، لتصل 1122بأكثر من النصف في عام 

ؤوس ر سوريا. كما انخفض صافي تدفقات ومصر واألردن و  في جميع أنحاء المغرب الكبيرد سجلت أكبر االنخفاضات وق
ين ظرا إلقبال المستثمر كبيرة على أدوات الدين ن تدفقات خارجةخالل السنة، مما يعكس   %51الداخلة بما يعادل  األموال

، مقابل خالل السنتين الماضيتين % 29المحلية  األسهموخسرت أسواق  .المحليين على بلدان أكثر أمنااألجانب و 
مليار دوالر في  2.1في حين انخفض إصدار السندات من  ،الناشئة الدوللجميع  % 1.9مكاسب متواضعة تقدر بــ 

 " ...1122إلى مليار دوالر في عام  1121عام 
  .(بتصرف)0صـ 1122 تقرير البنك العالمي، الشرق األوسط وشمال إفريقياالمرجع:                                 

 ص.في الن   خط   تحته مارح اش المطلوب:
 ( 1191سنة )إليك جدوال يمثل قيمة ونسبة صادرات وواردات الجزائر حسب المناطق   (7

 .(الوحدة: مليون دوالر)
 بقية العالم أوربا إفريقيا المغرب العربي المناطق
 18441 21092 613 455 قيمة الواردات 

 54.43 41.91 1.10 1.34 % نسبتها
 27674 28019 91 9109 قيمة الصادرات 

 50.4 51.99 1.95 11.14 % نسبتها
  .11. وزارة التجارة ص 3111المرجع: إحصائيات التجارة الخارجية للجزائر                                   

 .(سم 2نق = ل نسب الصادرات والواردات في دائرتين نسبيتين: )مث   المطلوب:
 

 نقاط( 10) الجزء الثاني:
ية االندماجية اإلقليمية نجاحا... وقد تطورت هذه التجربة االتحاد األوربي من أكثر التجارب التكامل تعد تجربة …"    

ضم على مشارف وحدة سياسية ت أصبحت أن إلىعلى مدى أكثر من نصف قرن  اإلقليميفي التعاون والتكامل  األوربية
  " ..األوربية.غالبية الدول 

  .0، صةمتميز  ةإقليميلد عبيد، االتحاد األوربي كظاهرة خد. م المرجع:                                          
 ن فيه:واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال جغرافيا تبي   الفقرةانطالقا من  المطلوب:
 .مظاهر التكامل واالندماج داخل االتحاد األوربي  (1

 .ثر التطور العددي على القوة االقتصاديةأ  (3

 
 الموضوع األولانتهى 
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 4 من 2 صفحة

 ثانيالموضوع ال
 التاريخ:

نقاط( 10) الجزء األول:  
التعايش  الستينات هي عقدالحاد، و  االستقطاب الثنائي... تعتبر الخمسينات عقد الحرب الباردة ألنها بداية  " (0

 لميالتعايش السوأخيرا فإن السبعينات كانت الرد المباشر على تحديات  عدم االنحيازالسلمي حيث ظهر 
 ".                     بظهور الوفاق أو ما يدعى باالنفراج الدولي...

 االستعمار والتحرر. ةالمصدر: جمال حمدان. استراتيجي                                                       
 ص.في الن   ما تحته خط   اشرح المطلوب:

 عر ف بالشخصيات التالية: (7

 .ليونيد بريجنيف -هاري ترومان     -عبان رمضان    -                  
    

 (نقاط 10)الجزء الثاني:  
 :2521مارس  21جاء في نداء الحكومة المؤقتة الجزائرية يوم           

 ك إلىعار ـــن المـ... إن االستعمار بالرغم من الوسائل التي استعملها فقد انتهى به األمر بعد سنوات طويلة م"      
 ".التخلي عن حلمه في االنتصار العسكري والدخول في مفاوضات جدية مع الطرف الجزائري...

 .0507-0590المصدر: أزغيدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائري                              
 

 ن فيه:مقاال تاريخيا تبي  كتب انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست، ا المطلوب:
 العوامل التي أجبرت فرنسا على قبول مبدأ التفاوض. (0

 الموقف الجزائري من المناورات الفرنسية في المفاوضات. (7
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 4 من 4 صفحة

 الجغرافيا:
 (نقاط 10) الجزء األول:

لع  ــإلى إرساء قواعد و مبادئ كفيلة بضمان سيولة المبادالت ســواء على مستوى تجارة الس العولمة"... ترمي  (0
ومنظمة التجارة العالمية في هذا  الهيئات المالية الدولية أو على مستوى حركة رؤوس األموال، وتعمل  تجارة الخدماتو

 االتجاه مؤيدة نظرتها ...".
 .7112، جوان 71المصدر: مجلة المدرسة العليا الحربية، العدد التجريبي ص                                           

 
 ص.في الن   ما تحته خط   اشرح المطلوب:

 (.1121قيمة صادرات وواردات بعض بلدان شرق وجنوب شرق آسيا )سنة  إليك جدوال يمثل (7

 : مليار دوالر(.الوحدة)                                                                                        

 اتايالند ماليزيا سنغافورة كوريا ج اليابان الصين البلدان
 259 255 291 622 221 2921 قيمة الصادرات

 211 229 222 619 252 2259 قيمة الواردات
 22 26 62 62 22 212 الميزان التجاري 
 (.7100لسنة  00المصدر: منظمة التجارة العالمية )تقرير حول التجارة العالمية ص                         

 .عل ق على معطيات الجدولالمطلوب: 
 

 (نقاط 10) الجزء الثاني:
 يؤكد "وون بدريار" في كتابه أمريكا: 

 ".النموذج األمثل ليس خاطئا و  القوة األعظم فيهالعالم، و بأنهم قلب ... أن اعتقاد األمريكيين "        
 

 فيه: تبي نكتب مقاال جغرافيا واعتمادا على ما درست، ا العبارةانطالقا من  المطلوب:
 القتصاد األمريكي.قوة االعوامل الطبيعية ل (0

 مظاهر النفوذ االقتصادي األمريكي في العالم.  (7

 

 الثانيانتهى الموضوع 


