
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2018دورة:                                                                    التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 علوم جتريبية، رايضيات، تقين رايضي  الشعبة:
 د  03سا و  30 املدة:         التاريخ واجلغرافيا اختبار يف مادة: 

 

 

 4من  1صفحة 

 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 التاريخ:
 نقاط( 60الجزء األول: )

ففيّهذاّالمؤتمرّاستطاعّجيشّّ...جبهة التحرير الوطنيرّأهميةّفيّتاريخّالحدثّاألكثّمؤتمر الصومامّيعدّ " (1
أنّيحددّاألهدافّّطاعالتحريرّالوطنيّأنّيخرجّمستفيداّمنّدروسّعشرينّشهراّمضتّمنّالحرب،ّواست

إلىّأنّاستطاعتّتحقيقّالغايةّالتيّقامتّّحرب التحريراألساسيةّالتيّسارتّعليهاّّللثورةّوالمبادئالسياسيةّ
ّ".االستقاللّالوطنيّألجلها،ّوالمتمثلةّفي

 .95، ص 1501 – 1590المرجع: ازغيدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطنية                              
                                   

ص.فيّالنّ ّاشرحّماّتحتهّخطّ ّالمطلوب:  
ّ

ّعر فّبالشخصياتّالتالية:ّّّ(1
 ّدوايت ايزنهاور     ّّ-جواهرالل نهرو      -     رابح بيطاط    -                                  

 

 نقاط( 60: )ثانيالجزء ال
ّاستحالةّانتصارالسوفياتيّخاللّالحربّالباردةّإلىّّمريكيةّواالتحادالوالياتّالمتحدةّاألّبينّالقوتينّةالمواجهّتدّ أ

ّكانّلحركةّعدمّاالنحيازّدورّ،وليةفيّالعالقاتّالدّفعهماّإلىّالتقارب،ّفظهرتّبوادرّانفراجماّدأحدهماّعلىّاآلخر،ّ
ّفيّتجسيدها.

ّنّفيه:كتبّمقاالّتاريخياّتبيّ اماّدرست،ّّنّالفقرةّواعتماداّعلى:ّانطالقاّمالمطلوب
 عواملّظهورّسياسةّاالنفراجّالدولي.ّ (1
ّ.ادورّحركةّعدمّاالنحيازّفيّتجسيده (1
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 4من  2صفحة 

 

 الجغرافيا:
 نقاط( 60الجزء األول: )

ّمختلفّالمجاالتّ(1 ّفي ّهناكّعالقاتّمجحفة ّالمتخلفّ...ّ" ّوالعالم ّالمتقدم ّالعالم ّبين ،ّ التجارة ففيّمجال
ّالطبيعيةّإلىّالدولّالمصنّ الّالدولّالمتخلفةّتصدّ التّزّالخارجية ...ّّعةّبأسعارّزهيدةرّالغالبيةّالعظمىّمنّمواردها

ّ ّتسيطر ّالتكنولوجيا ّّالشركات االحتكاريةوفيّمجال ّعلىّمعظم ّالغنية ّللدول ّفيّّختراعاتاالالتابعة ّأما وتحتكرها،
  ّّّّّّ."وخدماتهاّةمنّأعباءّالديونّالثقيلّالدول الناميةمجالّالتمويلّفتعانيّ

 .19، ص، السنة الثالثة ثانوي المرجع: الكتاب المدرسي
ّص.فيّالنّ ّ:ّاشرحّماّتحتهّخطّ المطلوب

ّ

 (.مليون برميل يومياّ)الوحدة: .4102النفطّفيّبعضّدولّالعالمّسنةّّستهالكاإليكّجدوالّيمثلّكميةّّ(1  ّ

 الدول .م.أالو اليابان ألمانيا البرازيل   الجنوبية كوريا الصين
 كمية االستهالك .15.0 0.15 5..1 11.. 9..1 16.01

 day 25/The Word Top 10 (chou sand barrel /11/(2015المرجع:                                      
 

 مليون برميل يوميا.   1 لكلسم  1ّالمقياس:ّ.بيانيةّةأعمدبالجدولّّمعطياتمث لّ المطلوب:
 .دولة لكلسم  1                                                                

 

 نقاط( 60: )ثانيالجزء ال
اقتصاديّعالميّينافسّّسياّمنّأنّتتحولّإلىّقطبآنتّدولّشرقّوجنوبّشرقّلبشري،ّتمكّ بفضلّدورّالعنصرّا

ّاألخرى.ّقتصاديةاالاألقطابّ
 نّفيه:كتبّمقاالّجغرافياّتبيّ است،ّانطالقاّمنّالعبارةّواعتماداّعلىّماّدّرّالمطلوب:

 لىّقطبّاقتصاديّعالمي.إالعنصرّالبشريّفيّتحولّالمنطقةّّدور (1
 المكانةّاالقتصاديةّللمنطقةّفيّاالقتصادّالعالمي. (1

 
ّ

ّ
 

 انتهى الموضوع األول
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 4من  0صفحة 

 

 الثاني الموضوع

 :التــاريخ

 نقاط( 60) الجزء األول:
،ّهيّالكتلة الغربيةدّالسوفياتيّوالّسيماّبعدّاندالعّالحربّالباردةّمعّبالنسبةّلالتحاّاألمم المتحدةلمّتكنّ"ّ( 1    

الساحةّالمالئمةّلمعالجةّالمشكالتّالدوليةّفيّمرحلةّماّبعدّالحربّالعالميةّالثانية،ّفقدّكانّينظرّإليهاّأنهاّمعقلّ
ّكأداة ّاستخدامها ّستحاول ّاألمريكية ّالمتحدة ّالواليات ّوأن  ّالغربي... ّدولياّالنفوذ ّعزله ّمحاولة ّطريق ّعن ّضده ...

حكامّ ّالتيّكانتّقدّبدأتّتنتهجهاّفيّمواجهته...".ّسياسة االحتواءوا 
     د/ ايناس سعدي عبد هللا. 195السوفياتية صفحة:  –المرجع: الحرب الباردة دراسة تاريخية للعالقات األمريكية                    

ّ.صفيّالنّ ّماّتحتهّخطّ ّاشرح المطلوب:
 :جدولّالتاليالأكملّّ(1  ّّ

 التاريخ الحدث
 0121جانفي42ّّ 

  قادةّالثورةّالجزائريةّواعتقالّ،القرصنةّالجوية
 ّ تأسيسّحركةّعدمّاالنحياز

ّ

 نقاط( 60) الجزء الثاني:
تهاّبلّتعدّ (ّباستعمالّالقوةّالعسكريةّللقضاءّعلىّالثورةّالجزائرية،0191ّّ-0121لمّتكتفّفرنساّخاللّالفترةّ)ّّّ

ّقوةّالثورةّأفشلتّذلك. ّإلىّإتباعّسياسةّإغرائيةّإلفراغهاّمنّمحتواها،ّإال ّأن 
ّنّفيه:مقاالّتاريخياّتبيّ كتبّاّ،انطالقاّمنّالعبارةّواعتماداّعلىّماّدرست:ّالمطلوب
 (.0191ّ-0121فرنساّللقضاءّعلىّالثورةّالجزائريةّ)ّنتهجتهاالسياسةّاإلغرائيةّالتيّاّ (1
 شلّتلكّالسياسة.أسبابّفّ (1
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 4من  4صفحة 

 

 الجغرافيا:
 نقاط( 60) الجزء األول:

،ّمماّيؤديّإلىّتحسينّجنبيةألاّموالرؤوس األمنّّاالستفادةوربيّيهدفّإلىّاألّالتكامل االقتصاديّ"ّّإنّ ( 1    
ّ...ّ".ماتالخدوسعارّاألّمّ نتاجّ...ومنّثيساهمّفيّتخفيضّتكاليفّاإلّاالقتصاديشروطّالتبادلّالتجاري.ّفالتكاملّ

 جامعة محمد خيضر بسكرة.  160االوربي أطروحة ماجستير صفحة:  لالتحادالمرجع: التكامل االقتصادي                       

 اشرحّماّتحتهّخط ّفيّالن ص. المطلوب:
ّ

ّّّ.4102إليكّجدوالّيمثلّبعضّمناطقّالتبادلّالتجاريّلالتحادّاألوربيّخاللّعامّ( 1    
 الشرق األوسط إفريقيا أسيا أمريكا الشمالية الجنوبية والوسطى مريكاأ المناطق

 %11 %.1 %0 %12 %5 نسبة الصادرات
 %9 %5 %2. %10 %0 نسبة الواردات

 جون بيندر وسيمون أشروود. – 1.1المرجع: االتحاد األوربي صفحة                                              

 الجدول.ّعل قّعلىّمعطياتالمطلوب:  
ّ

ّّّّنقاط( 60) الجزء الثاني:
عدمّاستقرارّأسعارهّينعكسّسلباّعلىّالبلدانّالتيّّأنّ ّالبترولّمورداّاستراتيجياّهاماّلالقتصادّالعالمي،ّإالّ ّيعدّ ّّّّ

ّّّتعتمدّعليهّكمصدرّوحيدّللدخل.

ّفيه:ّكتبّمقاالّجغرافياّتبي ناالعبارة،ّواعتماداّعلىّماّدرست،ّ:ّانطالقاّمنّالمطلوب
ّأسعارّالبترول.المتحكمةّفيّّعواملال (1
ّخل.سعارهّعلىّالبلدانّالتيّتعتمدّعليهّكمصدرّوحيدّللدأّانخفاضانعكاساتّ (1

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّالثانيانتهى الموضوع 


