اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2018 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :لغات أجنبية

املدة 30 :سا و  03د

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
التاريخ:
الجزء األول 60( :نقاط)

..." )1ال يمكن ألي بقعة في العالم أن تكون قد تأثرت بتداعيات الحرب الباردة بقدر دول العالم الثالث،
فنتيجة الصراع المحتدم بين القوتين  ،جعل دول العالم الثالث أرضا خصبة للدولتين إلدارة الصراع."...
المرجع :الحرب الباردة (العالقات األمريكية-السوفياتية) ص 660ط .5612/1د /إيناس سعدي عبد هللا.

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )5أكمل الجدول التالي:
الحدث

إنشاء الخط الهاتفي األحمر

تاريخه
1521 / 16 / 52
1522 / 62 / 16

الجزء الثاني 66( :نقاط)
اعتبر االستعمار الفرنسي اندالع الثورة الجزائرية مجرد حدث منعزل يمكن تجاوزه في وقت وجيز ،غير أن
سير األحداث بين ( )4591 -4591أثبت عكس ذلك ،حيث نجحت الثورة في الصمود والتوسع ،وأفشلت كل
مخططاته للقضاء عليها وهي في المهد.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1استراتيجية تنفيذ الثورة خالل الفترة (.)4591 -4591
 )5مخططات االستعمار الفرنسي للقضاء على الثورة خالل نفس الفترة.

صفحة  1من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 8102

الجغرافيا
الجزء األول 60) :نقاط)
 ..." )1لقد عرف االقتصاد العالمي تحوالت عميقة من خالل ما فرضته العولمة االقتصادية من إعادة
توحيد النظام االقتصادي على أسس اقتصاد السوق وتحرير التجارة الدولية ،والجزائر تحاول إيجاد مكان لها
في ظل هذه التحوالت."...
المرجع :مجلة الباحث ص  111د /فيصل بهلولي /جامعة سعد دحلب البليدة.

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )5إليك جدوال يمثل بعض الدول المستهلكة للبترول في العالم سنة :5149

الوحدة :مليون برميل يوميا.

الدولة

الو م أ

الصين

الهند

اليابان

كوريا الجنوبية

فرنسا

الكمية

15.25

11.50

6.12

6.12

5.25

1.55

المرجع :كتاب حقائق العالم/إحصائيات .5610

المطلوب :علق على الجدول.

الجزء الثاني 66( :نقاط)
تمتلك الواليات المتحدة األمريكية أقاليم اقتصادية ضخمة ،ساهمت حيوية الوسط الطبيعي في قوتها ،ويعتبر
اإلقليم الشمالي الشرقي القلب النابض لالقتصاد األمريكي.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1دور الوسط الطبيعي في قوة األقاليم االقتصادية األمريكية.
 )5أهمية اإلقليم الشمالي الشرقي في االقتصاد األمريكي.

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 8102

الموضوع الثاني
التاريخ:
الجزء األول 60( :نقاط)
 ..." )1إن االنتصار على االستعمار والتمتع بالسيادة الوطنية سيبقى ناقصا وهشا ما لم تعمل الشعوب
المحررة على حماية مكاسب الكفاح ضد االستعمار بالعمل على تجاوز األوضاع الناجمة عن تراجع
االستعمار كي ال تكون مجلبة لالستعمار الجديد (اإلمبريالية)."...
المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي .ص.56

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )5عرف بالشخصيات التالية:
 -العربي بن مهيدي

 -أحمد سوكارنو

 -جورج بوش (األب)

الجزء الثاني 66( :نقاط)
بنهاية الحرب الباردة ،تفككت الكتلة الشرقية ،وكان أثر ذلك واضحا على قارة أوربا ،وتميزت العالقات الدولية
بظهور مالمح نظام دولي جديد يقوم على مؤسسات فاعلة.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1مظاهر تفكك الكتلة الشرقية في قارة أوربا.
 )5المؤسسات االقتصادية والعسكرية التي يقوم عليها النظام الدولي الجديد.

صفحة  0من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :لغات أجنبية  /بكالوراي 8102

الجغرافيا:

الجزء األول 60( :نقاط)
)1

" ...ويقتضي تحقيق أهداف التنمية المستدامة تغيي اًر مرحلياً على مستوى االستثمار العام والخاص

معاً .وقد ال تكفي قدرات التمويل لدى القطاع العام وحدها لتلبية المتطلبات في جميع القطاعات المرتبطة بأهداف
التنمية المستدامة ...فجزء ضئيل فقط من األصول التي تستثمرها البنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين
يذهب إلى القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة .وتقل نسبة هذه المشاركة أكثر فأكثر في
البلدان النامية."...
المرجع :تقرير االستثمار العالمي ص  61االونكتاد .5616

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )5إليك جدوال يمثل نسب ورتب بعض المنتجات الفالحية لالتحاد األوربي في العالم عام .5141
نوع المنتوج

النسبة من االنتاج العالمي

المرتبة العالمية

الحبوب

%56.62

61

الحليب

%56.61

61

لحوم األبقار

%5.01

65

لحوم الدواجن

%0.21

02
المرجع :موقع أور ستات .5612

المطلوب :مثل نسب الجدول بأعمدة بيانية - .المقياس1 :سم لكل .%5

1سم لكل عمود.

الجزء الثاني 66( :نقاط)

ينقسم عالم اليوم إلى شمال متقدم تهيمن بلدانه على االقتصاد العالمي ،وجنوب متخلف تعاني بلدانه

التخلف االقتصادي.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1المعايير االقتصادية لتقدم بلدان عالم الشمال.
 )5األسباب البشرية لتخلف بلدان عالم الجنوب.

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

