
   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل
 2019دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 لغات أجنبية الشعبة:
 د 03سا و  30 املدة:                  التاريخ واجلغرافيا اختبار يف مادة: 

 

 5من  1صفحة 

⨻ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 التاريخ
 نقاط( 60الجزء األول: )

اختار بعدها المبدأ الماركسي  كاسترووكان نقطة تحول في سياسة ... خطة لغزو كوبا كنيديتبنى "... (1
ّدى إلى حل ّتم اتصال بين الرئيسين أاألمر مواجهة بين المعسكرين و  وتحّول... بصورة نهائية

القضية...، وانقضت الحرب دون صدام، واعتبرها الّطرفان نصرا له، كنيدي: ألنه أزال تهديد الصواريخ 
 يفهمون ما معنى أن تكون بالدهم ُمهّددة مباشرة..."  ينألنه جعل األمريكي :خروتشوفولبالده، 

 بد الساترلبيب ع - (191-191 المرجع: أحداث القرن العشرين )ص                
 : عّرف بالّشخصيات التي تحتها خّط في الّنص.المطلوب

 

 أكمل الجدول الّتالي: (2
 تاريخه الحدث

 .......................................... تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
 1990ماي  19 ................................................

 ........................................... مة الفرانكفونيةتأسيس المنظ
 

 نقاط( 61الجزء الثاني: )
إّن تزايد القوة الّتدميرية للقوتين العظميين خالل الحرب الباردة، وضغط كتلة العالم الثالث والرأي           

والعمل على إيجاد  بينهما كرية المباشرةالعام العالمي، جعل زعماء القوتين يدركون حتمية تجّنب المواجهة العس
 جه نحو االنفراج.، ما جعل العالقات الدولية تتّ صيغ للتفاهم

 انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبّين فيه: المطلوب:
 دوافع تجّنب القوتين العظميين المواجهة العسكرية المباشرة بينهما. (1
 .لعالقات الدوليةانعكاسات ذلك على ا (2
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 5من  2صفحة 

⨻ 

 الجغرافيا
 نقاط( 60الجزء األول: )

مع االتحاد األوربي ... بهدف تعزيز حرية تنقل  شراكةاتفاق  2002وّقعت الجزائر في أفريل  " ...  (1
... وعموما فإّن عدم تنوع الصادرات إلغاء الحواجز الجمركيةمعظم السلع الصناعية في ما بينهما و

...أّدى إلى  القطاع الخاصستثمارات األجنبية المباشرة وعدم تطور الجزائرية وضعف تدفقات اال
 اإلضرار بالجزائر كثيرا ..."

 60ص قبل االنفتاح التجاري في الجزائرالمرجع: مست
 مراد يونس وعبد الحميد مرغيت جامعة جيجل                                                              

 تحته خّط في الّنص.: اشرح ما المطلوب 
بعض المعادن ل هاتبومرت يفي اإلنتاج العالمالواليات المتحدة األمريكية مساهمة نسبة  لإليك جدوال يمثّ  (2

 .2002لسنة  رد الطاقةوموا
 الكهرباء البترول الفحم الغاز الزنك النحاس الرصاص الحديد المعادن/الطاقة

 %03.2 %06 %02.20 %20 %05.50 %02.20 %03.60 %02  العالمية سبةالنّ 
 02 06 02 00 00 06 06 02 المرتبة العالمية

  global energy statiscal year book 2018  المرجع:   
 الجدول فيالواردة ق على المعطيات علّ : المطلوب

 

 نقاط( 61الجزء الثاني: )
مستوردة ضد "األوبيك" والدول إّن ما يجري في سوق الّنفط من حرب على أسعاره تقودها الدول الكبرى ال       
 لدليل قاطع على أهمية هذه المادة في االقتصاد العالمي. له، المصدرة األخرى 

 انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال جغرافيا تبّين فيه: المطلوب:
 أهمية البترول في االقتصاد العالمي. (1
 محافظة على األسعار.دور "األوبيك" والدول المصدرة األخرى في ال (2

 
 
 

 انتهى الموضوع األول
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 5من  0صفحة 

⨻ 

 الثاني الموضوع
 

  :التاريخ
 نقاط( 60(الجزء األول: 

مين القيرن الماضيي، حييث شيهد  الخمسيينياتتظهر منذ مطلع  حركة عدم االنحيازبدأت بواعث  "... (1
رات فيي كبيير مين المسيتعم ليت فيي اسيتقالل جيزءفي تاريخه المعاصير، تمثّ  حركة تحرريةالعالم أكبر 

فريقيا وأمريكا الالتينية، فبدأت هذه الدول تطالب بمكان لها على المسرح العالمي نظرا للّصراع  آسيا وا 
تضيع نهايية للسييطرة  للعالقيات الدوليية جدييدةأسيس  إليجياد، وتسيعى المعسكرينكان قائما بين  الذي

 .بكافة صورها وأشكالها..." األجنبية
 (12)ص 1901حركة عدم االنحياز خالل المؤتمر الرابع المرجع: دور الجزائر في       

 .2611/2619جامعة بسكرة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  
 اشرح ما تحته خّط في الّنص.  المطلوب:  

 

ودوليية واحييدة عضييو فييي  الحلففا األطلسففيالمرفقيية، وّقييع دوليية واحييدة عضييو فييي  العييالمعلييى خريطيية  (2
 .حلا وارسوودولة واحدة عضو في  جنوب شرق آسيا حلاودولة واحدة عضو في  بغدادحلا 

 
 

 نقاط(  61) الجزء الثاني:
، عمدت فرنسا إلى 0251 – 0253حققها الثورة الجزائرية بين في ّظل االنتصارات التي ما فتئت تُ     

 .خليةمن مشاكلها الدا خلصالتّ د القضاء على الثورة و االستنجاد بشارل ديغول قص
 : انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبّين فيه:المطلوب
 .0251 – 0253االنتصارات الداخلية التي حققتها الثورة بين  (1
 مشاريع شارل ديغول السياسية للقضاء على الثورة. (2
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 5من  4صفحة 

⨻ 

 الجغرافيا 
 نقاط( 60الجزء األول: )

األوروبية كون الدول األعضياء لم يكن لديها  على الجماعية االقتصاديية "... لم تتحقق اآلميال المعقيودة (1
بقيت من أبيرز  البطالفةالمجاالت المالية والّنقدية، خاصة وأن الّتضخم و خلي عن سيادتها فيالرغبية في التّ 

إلى  األوروبي داالتحفا التي تواجه الجهيود األوروبيية في الّتقارب واالندمياج، كما تعرضيت دول المشكيالت
األمر الذي أوجد عقبات كثيرة منعيت الشركات  حالة من عدم االستقرار في أسعيار العميالت األوروبية،

 " ...أوروبيية أخرى  في دول راالستثمفااألوروبية من 

   -لي الجديداالتحاد األوروبي والتفاعل الدولي في ظل النظام الدو المرجع:                                        
 . 06ص  –جامعة الشرق األوسط  2014 – 2015إعداد معن عبد العزيز الريس 

 اشرح ما تحته خّط في الّنص.  المطلوب:
 

 .2000إليك جدوال يمثل نسب التبادل التجاري لبعض المناطق مع االتحاد األوربي عام  (2

 إفريقيا الوسطالشرق ا آسيا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية والوسطى المناطق
 %11 %11 %61 %20 %60 %الصادرات
 %69 %69 %10 %11 %60 %الواردات

  112جون بيندر وسيمون أشرود  ص  -المرجع: االتحاد االوربي                               
                                                      2619ترجمة خالد غريب علي الطبعة االولى                                                      

 : مّثل الّنسب الواردة في الجدول بأعمدة بيانية في مجال واحد بمقياس: المطلوب  
 سم = سمك العمود 1    -   %9سم =  1                                                   

                          
 نقاط( 61)الجزء الثاني: 

ُتبييييرز المتشييييرات االقتصييييادية لعييييالم الجنييييوب أّنييييه يعيييياني ميييين تخلييييف اقتصييييادي كانييييت لييييه انعكاسييييات     
 سلبية على شعوبه.

 :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال جغرافيا تبّين فيهالمطلوب: 
 المتشرات االقتصادية التي ُتبرز تخلف عالم الجنوب. (1
 خلف االقتصادي على شعوبه.انعكاسات التّ   (2

 
 

               ثانيانتهى الموضوع ال 
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 5من  5صفحة 

⨻ 

 
 

 

 

                                                                                    

 خريطة العالم

 الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابةينجز العمل المطلوب على 

 ش

 




