
 

 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 
 الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات                          وزارة الرتبية الوطنية

 2017دورة:                                                  امتحان بكالوراي التعليم الثانوي                  
  الشعبة: آداب وفلسفة

 د 04سا و 40 املـدة:                                   التاريخ واجلغرافيامادة:  اختبار يف
 

 6 من 1 صفحة

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:                               
  الموضوع األول                                            

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

 :التاريخ
 (نقاط 40 ) :الجزء األول

التي برزت إلى الوجود بفضل  تقرير المصيربفكرة و الترحيب ه الوطنيفعل جبهة التحرير  رد وكان …" (1    
      ...الفرنسيةفكرة الجزائر العدو على دفن  إجبارالجزائري بحيث تم  الوطنيجيش التحرير المعارك التي خاضها 

 ".... قوة ثالثةربما كان قصد ديغول من هذه المراوغة هو تهدئة أعصاب األوروبيين والسعي لخلق و 
 ) بتصرف(.، 804ص ،التاريخ السياسي للجزائر ،بوحوش المرجع: عمار                                                

 .صالن  في  ما تحته خط   اشرح: المطلوب
 

                                                                                                          ف بالشخصيات التالية:عر   (2
 .فيدال كاسترو –       حسين آيت أحمد  –       زنهاوريدوايت إ – 

 

 دول استفادت من مشروع مارشال. ثالث  المرفقة، أورباخريطة على ع وق   (0  
 

 نقاط( 40)  :الجزء الثاني

ارتبط ظهورهما بالتغيرات  مبريالية،إلض الهيمنة ارفالكوبية نموذجان لتعد الحركة التحررية المصرية و       
 األساسية التي حدثت في بنية العالقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

 

 فيه: تبي ن كتب مقاال تاريخياا ،واعتمادا على ما درست العبارةانطالقا من   :المطلوب
 .مصرالكفاح التحرري في كل من كوبا و  خصائص (1
 آثار صراع المعسكرين على هاتين الدولتين. (2

 

 

 

 
 



 

 7102/ الشعبة: آداب وفلسفة / بكالوراي  اختبار يف مادة التاريخ و اجلغرافيا 

 6 من 2 صفحة

 

 الجغرافـــيا:
 نقاط( 36الجزء األول: )

كان من الناحية العملية مستعمرا بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب القوى العالم المتخلف  إن   "...( 1    
ن كانتاالستعمار هو المتسبب في تخلفنا حتى  إن   ..الغربية. لم  األجنبي الستثمارا إن   ..بأيدينا.المقاليد السياسية  وا 

 وكل ما زاد فحسب بل أحدث تدميرا لتلك االقتصاديات بتحويلها إلى اقتصاديات أحادية الجانب... ااقتصادياتنض و  ق  ي  
  .."..الّتنمية استثمارنا في فروع التصدير من أجل السوق العالمية ازداد انحرافنا عن االستثمار من أجل

  )بتصرف(. رودني والتر " اأوربا والتخلف في إفريقي " المرجع:                                                              
 الن ص.في  اشرح ما تحته خط   المطلوب:

 

 .2102واردات الواليات المتحدة األمريكية لسنة الن سب المئوية لصادرات و  يمثل إليك جدوال (2    
 منتوجات أخرى  المنتوجات الفالحية ةالمحروقات والمواد األولي المنتوجات الصناعية المبادالت التجارية

   % 1.0  %11.8    %12.1 % 83.4 %   الصادرات
   %  0.6  % 6.1  % 20.1  %  68.2 %الواردات 

 .2310المصدر: منظمة التجارة العالمية                                                                       
 دائرتين نسبيتين:( في نسب الصادرات والوارداتالجدول )ل معطيات مث   (أ   المطلوب:
 .سم 0المقياس: نصف القطر:                
 ق على معطيات الجدول.عل   (ب        

 

 نقاط(. 38) الثاني:الجزء 
لتعزيز العالقات المتعددة األشكال  اتياو مل االتفاق الذي بات يجمع الجزائر مع االتحاد األوروبي إطارا يشك  

 ل دخول الجزائر في شراكة مع أوروبا خيارا استراتيجيا بمثابة الرهان بالنسبة لمستقبل الجزائر.  .. يشك  بينهما.القائمة 
                

 :فيهن اكتب مقاال جغرافيا تبي   ،انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست  المطلوب:
 الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي.أهمية   (1
 اآلفاق المستقبلية لهذه الشراكة.  (2

 
 
 
 
 
 

  
 



 

 7102/ الشعبة: آداب وفلسفة / بكالوراي  اختبار يف مادة التاريخ و اجلغرافيا 

 6 من 0 صفحة

 

 خريطة أوربا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انتهى الموضوع األول                                                                                            

 ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة



 

 7102/ الشعبة: آداب وفلسفة / بكالوراي  اختبار يف مادة التاريخ و اجلغرافيا 

 6 من 8 صفحة

                                       
 الموضوع الثاني

 (6من  6إلى الصفحة  6من  8صفحات )من الصفحة  30 على الثانييحتوي الموضوع 
 

 التاريـخ:
 نقاط(. 36) األول:الجزء 

ن ظل ميزان القوى لصالح الحلفاء الذين  (1       خضعوا الهند الصينية إلى قوات بريطانيا ثم عودة فرنسا إلى أ"... وا 
     منطقة نفوذها من جديد فدخلت في صراع مسلح مع الوطنيين انتهى إلى هزيمة عسكرية للفرنسيين في معركة

ولما فشلت في االحتفاظ بجزء من مستعمراتها هنالك قررت إنهاء وجودها في الهند الصينية كي تتفرغ  "يان بيان فود"
    ".التحررفي الجزائر بقوة وتصميم على  1518ثورة نوفمبر إلخماد الثورة في المغرب العربي الذي اندلعت فيه 

    .48ص، تاريخ السنة الثالثة ثانوي الكتاب المدرسي  المرجع:                                                              
 ص.ن  ال في اشرح ما تحته خط   المطلوب:

 

 .نيوالي بولغانين –    كريم بلقاسم  –   ريغن  رونالد – بالشخصيات التالية: ف عر   (2
 

 أكمل الجدول التالي: (0
 

 انعكاساته تاريخه الحدث
   وفاة جوزيف ستالين

   مؤتمر بان دونغ
   تأسيس منظمة الكوميكون 

 
 نقاط(. 38) الثاني:الجزء 
هي ثورة  بأكمله،الثورة الجزائرية هي ثورة الشعب  " إن  : 0591ورد في إحدى افتتاحيات جريدة المجاهد لسنة      

ن  الطبقات.جميع  ة أو مرتين خالل حياته إال مر   ها من تلك الحركات التي ال يعرفها شعب من الشعوب.. وا 
  ..."الطويلة.

 
 فيه: تبي ن كتب مقاال تاريخيااعلى ما درست،  الفقرة واعتماداانطالقا من  المطلوب:   

 خصائص الثورة الجزائرية . (1
 رد فعل االستعمار إلفراغ الثورة من محتواها الشعبي.  (2

 
 



 

 7102/ الشعبة: آداب وفلسفة / بكالوراي  اختبار يف مادة التاريخ و اجلغرافيا 

 6 من 1 صفحة

 
 الجغرافيا:

 نقاط( 40)  الجزء األول:
واتساع نطاق                                                        انفتاح التجارة العالميةدول العالم زخما كبيرا يتواكب مع في مختلف  ةالحرّ المناطق تشهد "  (1   

   ... ورؤوس األموال العربية                  جذب االستثماراتاالستثمار... وال شك في أن  المناطق الحر ة تلعب دورا مهما في 
 واألجنبية ... ".

 .85، ص 2338جانفي  18، 12381المرجع: جريدة القبس اليومية، عدد                                                          
في الن ص.      :لمطلوبا   اشرح ما تحته خط  

 

 :4102 يمثل معدالت النمو االقتصادي لبعض دول العالم سنة إليك جدوال( 2  
 المكسيك البرازيل الصين بريطانيا أ.م  .الو الدولة

 % 32.1 % 33.1 % 38.8 %  32.6 % 32.8 معدل النمو االقتصادي
   .081 ، ص2311 ،التقرير االقتصادي العربي الموحدالمرجع:  

 : المطلوب
 عل ق على معطيات الجدول. أ(            
                                                                                                                             (:  في الجدول )الواردةوق ع على خريطة العالم المرفقة الدول التالية  ب(           

 البرازيل -   الصين - بريطانيا   -                      
 

 نقاط( 40الثاني: )الجزء 
يمثل إقليم الراين قلب أوربا موقعا و اقتصادا وهو يشبه إقليم البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية من حيث ارتباطه    

 بالمالحة النهرية فقد ساهم في تطور االتحاد األوربي في جميع المجاالت .
 

 مقاال جغرافيا تبي ن فيه:ما درست، اكتب  واعتمادا علىمن العبارة  انطالقا :المطلوب 
 عوامل التطور االقتصادي إلقليم الراين . (1
 األهمية االقتصادية لهذا اإلقليم بالنسبة لالتحاد األوربي. (2

 
 

 



2312بكالوراي  / داب وفلسفةآالشعبة:  مادة: التاريخ واجلغرافيا /اختبار يف   

 6من  6صفحة 

 ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

 ش
 

                                                                                                     
 انتهى الموضوع الثاني  

 

 

 خريطة العالم




