اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة7102 :

امتحان بكالوراي التعليم الثانوي
الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي.

املدة 10 :سا و 01د

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
التاريخ:

الجزء األول 60( :نقاط)

 " )1وقد أدى تفكك االتحاد السوفياتي وانهياره كدولة قطبية إلى التعديل في هيكل النسق العالمي ،حيث أصبح
يعتمد على قوة قطبية واحدة هي الواليات المتحدة األمريكية التي راحت تستفيد من ذلك التفوق في تقرير صورة

عالقات القوة على مستوى النسق العالمي من خالل ما يعرف بالنظام العالمي الجديد ،ومقنعة تلك السيطرة
بإطار من الشرعية الدولية وذلك من خالل سيطرتها على منظمة األمم المتحدة ".

المرجع :أحمد وهبان ،ممدوح نصار-العالقات السياسية بين القوى الكبرى – ص .650

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )2أكمل الجدول التالي:

الحدث

تاريخه

.........................

 11مارس 1102

تأسيس حلف بغداد

.........................

.........................

 66أكتوبر 1116

الجزء الثاني 64( :نقاط)
أدركت السلطة الفرنسية أهمية الدعم اإلقليمي والدولي في نجاح الثورة الجزائرية وازدياد فعاليتها ،فاستخدمت

كل الوسائل للحد من هذا الدعم.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1اإلجراءات التي قامت بها السلطات الفرنسية لعزل الثورة عن الخارج.
 )2رد فعل الثورة الجزائرية على هذه اإلجراءات.

صفحة  1من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102

الجغرافيا:
الجزء األول 60( :نقاط)

 " )1إن الوزن الديمغرافي واالهتمام الفعلي لدول المنطقة  -شرق وجنوب شرق آسيا -ووفرة اليد العاملة

المؤهلة والبحث عن الربح واالندماج في االقتصاد الرأسمالي ،كلها مقومات ساهمت في إبراز المنطقة كقطب

اقتصادي أساسي في العالم في القرن  12م ".

المرجع :الكتاب المدرسي ،السنة الثالثة ثانوي ص .60

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2إليك جدوال يمثل نسبة مستخدمي االنترنت في بعض دول العالم لسنة 1122م.
الـدول
النسبة المئوية %

إندونيسيا اسلندا الدنمارك النرويج مصر

كوبا

الهند

اليابان نيجيريا فنلندا

65

61

20

12

22

19

10

10

16

46

المصدر :هيئة األمم المتحدة statistics year book 2016

المطلوب :علق على الجدول.
الجزء الثاني 64( :نقاط)
يقسم العالم اليوم اقتصاديا إلى عالم الشمال المتقدم وعالم الجنوب المتخلف ،وذلك باعتماد عدة معايير

ومؤشرات منها االقتصادية والثقافية واالجتماعية...

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1المعايير االقتصادية واالجتماعية ومؤشراتها المعتمدة في التصنيف.
 )2الصعوبات االقتصادية التي تواجه بلدان العالم المتخلف.

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102

الموضوع الثاني
التاريخ:
الجزء األول 60( :نقاط)

 ..." )1ومع ازدياد حدة التوتر في العالقات الدولية ...سجل التاريخ تراجع القوى االستعمارية

التقليدية ...وبروز موجة التحرر في العالم ،وتطلع الشعوب إلى التحرر كليا من السيطرة األجنبية ،وهو ما
تمخض عنه استقالل بعض الشعوب من التي كانت تواصل نضالها السياسي والعسكري السترجاع

استقاللها ...مستفيدة في ذلك من األوضاع الدولية الجديدة ووجود منظمة األمم المتحدة الراعية لحرية الشعوب

في تقرير مصيرها " ...

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )2عرف بالشخصيات التالية:
 -فرحات عباس

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي تاريخ ص  94بتصرف

 -هواري بومدين

 -جورج بوش ) األب(

الجزء الثاني 64( :نقاط)
عرف العالم خالل الفترة الممتدة ما بين ( )2421 -2492اشتدادا في الصراع اإليديولوجي ،استخدم

فيه كل قطب استراتيجيات مختلفة إلضعاف اآلخر.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1عوامل الصراع القائم بين القطبين.

 )2االستراتيجية العسكرية الغربية لمواجهة المعسكر الشرقي.

صفحة  6من 4

اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا  /الشعبة :علوم جتريبية ،رايضيات ،تقين رايضي  /بكالوراي 7102

الجغرافيـا:
الجزء األول 60( :نقاط)
 " )1تم توقيع اتفاقيات الشراكة األوربية – المتوسطية بين االتحاد األوربي والجزائر في أفريل 1111
وفيما يتعلق بعنصر التجارة الحرة في االتفاقية تعهدت الجزائر بإلغاء الضرائب عن وارداتها من السلع

المصنعة من دول االتحاد األوربي ،بالتدريج في خالل  21سنة ،وتعهدت الجزائر أيضا بخفض

التعرفة الجمركية عن المنتجات الزراعية الواردة من دول االتحاد األوربي".

المرجع :الكتاب المدرسي السنة الثالثة جغرافيا ص 109

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

 )2إليك جدوال يمثل تطور أسعار البترول (برميل خام البرانت) بالدوالر.
2612
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المرجع :مجلة النفط والتعاون العربي ،المجلد  ،2615 ،42العدد .150

المطلوب :مثل معطيات الجدول بمنحنى بياني بمقياس (1سم لكل سنة 1 ،سم لكل  10دوالر).
الجزء الثاني 64( :نقاط)
يعد اإلقليم الشمالي الشرقي في الواليات المتحدة األمريكية نواة االقتصاد األمريكي وأساس تفوقها
االقتصادي في العالم.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1عوامل حيوية اإلقليم الشمالي الشرقي في الواليات المتحدة األمريكية.
 )2أثر التفوق االقتصادي األمريكي على االقتصاد العالمي.

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

