اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة 2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعب :علوم جتريبية ،رياضيات ،تقين رياضي

املدة 33 :سا و33د

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا
عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
مالحظة:

الموضوع األول

 يحتوي الموضوع األول عمى  33صفحات (من الصفحة  1من  7إلى الصفحة  3من )7 -الصفحة  4من  7فارغة.

التاريخ :

الجزء األول 36 ( :نقاط )
 ..." -1يمكن اعتبار مؤتمر باندونغ أول انتصار دولي لدبموماسية جبهة التحرير الوطني  ...وأنو أوصى
بعرض القضية الجزائرية عمى هيئة األمم المتحدة  ...التي افتتحت الدورة في  33سبتمبر  1955غداة ىجوم

جيش التحرير الوطني عمى الشمال القسنطيني ...أعقبو انسحاب الوفد الفرنسي من الجمسة احتجاجا عمى ىذا

القرار ...نتيجة لمصدى الذي حققتو القضية الجزائرية عمى الصعيد الدولي ورغبة منيا في تفعيل
العمل الدبموماسي ،أعمنت جبية التحرير الوطني عن تأسيس حكومة مؤقتة بالمنفى ،كمرحمة جديدة في مسار

الكفاح التحرري ،حيث كان ىذا الحدث بمثابة قفزة نوعية في دبموماسية جبية التحرير الوطني." ...

المرجع :مجمة الجيش/نوفمبر 3122العدد  ، 681ص.42

النص.
أ  -اشرح ما تحتو خط في ّ

النص :مؤتمر باندونغ ،هجوم جيش التحرير الوطني عمى الشمال
حدد تواريخ األحداث التالية والواردة في ّ
بّ -
القسنطيني ،تأسيس حكومة مؤقتة.
 ..." -2في تمك الفترة الزمنية ومع انييار النظام االستعماري ونضال شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية من

أجل االستقالل ،طرح زعماء دول آسيا وافريقيا وأوروبا فكرة تأسيس حركة ...أبرزىم اليندي جواىر الل نيرو
والمصري جمال عبد الناصر واليوغسالفي جوزيف بروز تيتو ،من دون إغفال الدور اليام الذي لعبو الزعيم

األندونيسي أحمد سوكارنو في تأسيس ىذه الحركة." ...

المرجع :عدم االنحياز ...بين األمس واليوم/أبو ظبي.

عرف بالشخصيات التي تحتيا خط.
ّ -

صفحة  1من 7

الجزء الثاني 34 ( :نقاط )
قال الجنرال فون ناجوين جياب ..." :إننا لسنا أقوياء إلخراج نصف مميون جندي أمريكي من الجنوب ،لكننا نريد
كسر شوكة الحكومة األمريكية عبر استخدام قوتنا البشرية الصغيرة في مواجية آلة الحرب األمريكية العمالقة."...
تبين فيو:
المطمـوب :انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا ّ
 -1أسموب التحرر في اليند الصينية.
 -2االستراتجيات المنتيجة من قبل الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة.
الجغرافيا:

الجزء األول 36 ( :نقاط)
جاء في تقرير خبراء بنك "باركميز"؛ البريطاني:

تأزم
"  ...إن توجيات االستيالك واالستثمار في الواليات المتحدة تبدو اليوم مشابية لما كانت عميو قبل ّ

أسمالية األىم عالمياً .وال تزال البيانات الواردة من أوروبا تؤكد تنامي
القوة الر
ّ
االقتصاد األمريكي الذي يعتبر ّ
التحسن المستمر لقطاع االئتمان ...ويوصي التقرير
االنتعاش االقتصادي وتوافر ظروف اقتصادية مواتية نتيجة
ّ

أيضاً بخفض حصة النقد والسندات ذات آجال االستحقاق القصيرة ...مما يتيح تحرير األموال لالستفادة من تراجع

أسعار األسهم في األسواق المتقدمة .وأوصى البنك باالستفادة من النقد لحيازة أصول عالية الجودة بأسعار
منصفة وبالتحديد :أسيم األسواق المتقدمة التي توفر نقطة دخول مناسبة لممستثمرين…".

المرجع" :باركميز” :االقتصاد األمريكي سيدفع عجمة النمو العالمي.

النص.
 -1اشرح ما تحتو خط في ّ

القيمة :مميار دوالر أمريكي

 -2إليك جدوال لتطور التجارة الخارجية في الجزائر لمفترة)2314 -2335( :
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المرجع :المركز الوطني لإلعالم اآللي و اإلحصاء التابع لمجمارك.
المطموب:

أ -مثل أرقام الجدول بمنحنيين بيانيين في معمم واحد بمقياس:
2سم

ب -عمّق عمى الرسم.

2سم

صفحة  2من 7

 21مميار دوالر.
 2سنة.

الجزء الثاني 15( :نقاط)
ينذر االنييار الكبير لسعر النفط في السوق العالمية بعواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة عمى العديد من

الحكومات ،وقد ييدد ىذا التطور السمم االجتماعي الذي استثمرت فيو السمطات عائداتيا البترولية لضمان االستقرار

وحكميا أيضا.
المطموب:

تبين فيو:
انطالقا من الفقرة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا ّ
 -1العوامل المتحكمة في تجارة البترول.
 -2أثر انخفاض أسعار البترول عمى العالقات الدولية.

انتهى الموضوع األول
صفحة  3من 7

صفحة  4من 7

الموضوع الثاني
يحتوي الموضوع الثاني عمى  33صفحات (من الصفحة  5من  7إلى الصفحة  7من )7
التاريخ:

الجزء األول 00 ( :نقاط)

أن احتماالت قيام حرب عالمية ثالثة تضاءلت في ظل توازن الرعب النووي والذي بدا جميا في
« ...صحيح ّ
أزمة كوبا لكن ىذا لم يمنع العمالقين من المراىنة عمى استعراض قدرتييما النووية ،وىو ما جعل حظوظ النجاح في

التعايش السممي محدودة أو منعدمة .» ...

المرجع :الكتاب المدرسي ،تاريخ العالم المعاصر ،السنة  3ثانوي ،ص.172

النص.
 -1اشرح ما تحتو خط في ّ

عرف بالشخصيات التالية :هوشي منه – نيكيتا خروشوف  -محمد بوضياف.
ّ -2
عين عمى خريطة العالم المرفقة مقرات المنظمات والمؤتمرات الدولية االتية:
ّ -3
حمف وارسو  -مؤتمر باندونغ  -هيئة األمم المتحدة .

الجزء الثاني 04( :نقاط)
لم ينتظر قادة الثورة الجزائرية انقضاء حولين بعد تفجير ثورة نوفمبر الخالدة حتى استقر رأييم عمى عقد مؤتمر
يضع لمثورة إطا ار تنظيميا ومنيجا سياسيا محكما.
المطموب:
تبين فيو:
انطالقا من الفقرة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا ّ
 -1أسباب اختيار منطقة الصومام.
 -2التنظيمات السياسية والعسكرية المنبثقة عن مؤتمر الصومام.

صفحة  5من 7

الجغرافيا:

الجزء األول 00( :نقاط )

« تييمن عمى االقتصاد العالمي الشركات متعددة الجنسيات بما فييا شركات الثالوث االقتصادي الذي ىو موطن

 % 58من بين مائة شركة في العالم حيث تعود حصة األسد في االستثمار األجنبي لمدول المتقدمة عمى حساب

الدول المتخمفة»...

مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية .2000

النص.
 -1اشرح ما تحتو خط في ّ
 -2إليك جدوال يمثل نسب مساىمة القطاعات االقتصادية في الدخل الوطني الخام لمواليات المتحدة األمريكية:
القطاع

نسبة المساهمة %

الزراعة

22

الصناعة

23

الخدمات

58
الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي – ص .40

المطموب:
أ -مثل معطيات الجدول بدائرة نسبية (نصف قطرها  3سم).
ب– عمّق عمى الرسم.
الجزء الثاني 04( :نقاط)
يعد القمح الغذاء الرئيسي لمعظم سكان المعمورة ويكتسي أىمية بالغة في المبادالت التجارية العالمية.
المطموب:
انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا ت ّبين فيو:
 -1أىمية القمح.
 -2أثر احتكار الدول المصدرة ليذه المادة عمى العالم المتخمف.

صفحة  6من 7

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

خريطة العالم

ش

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  7من 7

