
   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 ة الرتبية الوطنيةوزار 

 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل
 2019دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 الشعبة: آداب وفلسفة
 د  04سا و 40 املدة:                اختبار يف مادة: التاريخ واجلغرافيا                                       

 

 5من  1صفحة 

⨻ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 التاريخ: 
 نقاط( 60) األول:الجزء 
ما كان يعرف بالّدول ب واالستقالل ريرححركات التّ تدّعمت  يديولوجيالّصراع اإلونتيجة لهذا ... (" 1      

لبريطانيا وفرنسا...  االستعمار التقليديعـصـر كان استقالل الهند ... بـدايـة ألفـول ف ،الّنامية أو المتخلفة
 ".... فوّجهت ضربة موجعة لالستعمار القديم 6591وجـاءت حـرب الـسـويـس 

  ظام االقتصادي الدولي المعاصرالنّ المرجع:                                                   
 .06صحازم الببالوي )سلسلة عالم المعرفة(  د.                                                        

 .الّنصاشرح ما تحته خّط في  - المطلوب:
 

  عّرف بالشخصيات التالية:( 2       
  أحمد سوكارنو  -أحمد مصالي الحاج     -نيكيتا خروتشوف      -                 

 النص.على خريطة العالم المرفقة وّقع الدول الواردة في ( 3       
 
 

      (نقاط 60الجزء الثاني: )
            لــم ت ــن األ ــداف المعلنــة التــي نــادت بهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة عنــد جعالنهــا قيــام ن ــام دولــي جديــد      

 .   سوى وسيلة أخفت بها أ دافا أخرى  هرت آثار ا السلبية خاصة على العالم الثالث 6595 عام
  تب مقاال تاريخيا تبين فيه:اواعتمادا على ما درست،  العبارة انطالقا من المطلوب:
 .6595مريكية عام تي نادت بها الواليات المتحدة األاأل داف المعلنة للن ام الدولي الجديد ال (1
 على العالم الثالث.لبية آثاره السّ   (2
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 الجغرافيا:
 نقاط( 60الجزء األول: )

وتحسين مستويات المعيشة بالمهمة السهلة على حكومات  مية االقتصاديةالّتنعّد تحقيق ال ي  ... ( "1      
من  رؤوس األموالالدول الّنامية، كما أّن تحقيق تلك المهام ي شّكل تحديًا مهمًا في  ذه الدول دون ضمان تدفق 

ومحاولة  قتصادتحرير االت منا ج جديدة نحو الّتنمية تعتمد فيها غلب الدول الّنامية قد تبنّ أ الخارج، وكانت 
 االندماج في االقتصاد العالمي ..."

 ثر التدفقات المالية الدولية في التنمية االقتصاديةأالمرجع: تحليل 
 .2666. 11كلية بغداد للعلوم االقتصادية العدد  66ص 

 .الّنصاشرح ما تحته خّط في  - المطلوب:
 

 ونسبة الزراعيةبعض المحاصيل ل ةلواليات المتحدة األمريكيا يمّثل كمية جنتاج جليك جدوالً  (2
 .6161في اإلنتاج العالمي سنة ومرتبتها مسا متها 
 المرتبة العالمية نسبة المساهمة في اإلنتاج العالمي كمية اإلنتاج )مليون طن( المحاصيل
 60 % 66.3 02.6 القمح
 61 %  30.2 360.3 الذرة
 61 % 30 113.2 الصوجا
 63 % 13.3 63.0 القطن
 63 % 12 33.0 السكرقصب 

 63 % 66.0 16 الحمضيات
   Beef2 live.com.2613المصدر: تقرير منظمة األغذية والزراعة                                

 %0سم= 1سم=عمود،6مّثل نسب المسا مة في اإلنتاج العالمي بأعمدة بيانية. بمقياس رسم: -أ  :المطلوب
 .الجدوليات الواردة في المعطعّلق على  -ب             

  نقاط( 60) الجزء الثاني:
القرن العشرين جلى تنويع  تته منذ بداية تسعينياتسعى الجزائر في جطار االنفتاح االقتصادي الذي تبنّ    

 .        وربيجارية مازال يّتم مع االتحاد األصيب األ بر من مبادالتها التّ النّ  أنّ  جاريين، جالّ شركائها التّ 
 ا تب مقاال جغرافيا تبّين فيه: درست،انطالقا من العبارة واعتمادا على ما : لوبالمط

 .وربيجارية للجزائر مع االتحاد األطبيعة المبادالت التّ  (1
 .وربي أول شريك تجاري للجزائرعوامل بقاء االتحاد األ (2

 انتهى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع
 :التاريخ

 نقاط( 60الجزء األول: )
فوجــدت  استتتقاللها السياستتيانيــة نالــت ال ثيــر مــن دول العــالم الثالــث بعــد الحــرب العالميــة الث ..."  (1

حيــث  بعيتتة االقتصتتاديةالتّ ى الميــادين وكــان أخطر ـا مشــكل حــدود لهـا فــي شــتّ  نفسـها أمــام مشــا ل ال
، جضـافة جلــى العتتالم الثالتت ابعـة للــدول االسـتعمارية تســتغل مـوارد دول كانـت الشـركات االحت اريــة التّ 

رت اقتصــاديا لهــذا اتحــدت  ــذه الــدول ذا تحــرّ ج اســتقاللها السياســي لــن يكــون كــامال جالّ  ذلــك تــدرك أنّ 
 ..."لتدعيم استقاللها االقتصادي  

 مذكرة تخرج 1133 دور الجزائر في حركة عدم االنحياز من خالل المؤتمر الرابعالمرجع:     
 2610-2610ية كلية العلوم االنسانية واالجتماع -جامعة بسكرة                

 في النص. اشرح ما تحته خطّ  -المطلوب: 
 

 ف بالشخصيات التالية: ِّعر  (2
 الجنرال جياب -محمد بوضياف   –دوايت ايزنهاور  -  
 :الجدول التاليأ مل  (3

 تاريخه الحد 
 .................... 1100أكتوبر  23

 مبدأ ترومان  ....................
 ....................  1100جويلية  20

 
 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
حققهـا الثـورة الجزائريـة، دخلـت فرنسـا مرغمـة اخلية والخارجية التي مـا فتئـت ت  ات السياسية الدفي  ل االنتصار   

 وا عالن قيام الدولة الجزائرية المستقلة.   جيفيانبالتوقيع على اتفاقيات  جتِّوت  في مفاوضات 
 ا تب مقاال تاريخيا تبّين فيه: درست،عبارة واعتمادا على ما انطالقا من ال المطلوب:     

 ( االنتصارات السياسية الداخلية والخارجية التي أرغمت فرنسا على التفاوض. 1
 .يفيانجاتفاقية  من( نقاط القوة التي حققتها الجزائر 2
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 :الجغرافيا
 نقاط( 60الجزء األول: )

( استوجب 6551-6591) بع خاللنمية االقتصادية المتّ ج التّ ما جن تأ د فشل بلوغ نموذ" ...  (1     
اقتصاد تحكمه آليات السوق الحرة ...فقامت الجزائر  جلى االقتصاد المخطط منبخطى متسارعة  االنتقال

..بهدف جحداث جصالحات  يكلية في االقتصاد الوطني تحاول من االقتصادي.بوضع برنامج لإلصالح 
 ..."  الخدماتوذلك بتحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها للسلع و اد السوق اقتصخاللها جرساء قواعد 

  126ص المرجع: التدفقات الدولية لرؤوس االموال وتأثيرها على التنمية االقتصادية في الجزائر 
 (جامعة عنابة)د/ سامية عمر عبدة   (جامعة سطيفمحفوظ جبار ) دأ/

 ص.في الن اشرح ما تحته خطّ  - المطلوب:
 

  :6169نمية البشرية في بعض دول العالم عامل مؤشر التّ جليك جدوال يمثل معدّ  (2 
 الهند الجزائر البرازيل الو.م.أ ألمانيا أستراليا الدولة

 6.020 6.300 6.300 6.126 6.120 6.131 نمية البشريةل التّ معدّ 
 .32 ص -2610-المصدر: تقرير التنمية البشرية 

 المطلوب:
 الواردة في الجدول. ياتالمعط عّلق على -أ
 ع الدول الواردة في الجدول.على خريطة العالم المرفقة وقّ   -ب

 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
تقـوم تنمويـة  سياسـة 6591اتبعـت الهنـد منـذ  غية تحقيق أ دافها في التنمية االقتصادية واالجتماعيـة،ب      
 ها تواجه العديد من المعيقات. ، جال أنّ ةاالستغالل األمثل إلمكاناتها الطبيعية والبشري على

 انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، ا تب مقاال جغرافيا تبين فيه: المطلوب:
 التنموية في الهند.سس السياسة أ (1
 .المعيقات التي تعترض سياستها التنموية (2

 
 

 ثانيانتهى الموضوع ال
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 خريطة العالم

 ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

 ش

 




