
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات                            رتبية الوطنيةوزارة ال

 7102: ةاالستثنائي دورةال                                    امتحان بكالوراي التعليم الثانوي                  
 لغات أجنبيةالشعبة: 
  د  01سا و 10 املـدة:                                                         التاريخ واجلغرافيامادة:  اختبار يف

 

 

 6من  0صفحة 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول 

 (6 من 0 الصفحة إلى 6من  0صفحات )من الصفحة  10األول على يحتوي الموضوع 
 

 التاريخ:
 (قاطن 60األّول: ) ءالجز  

 الكبرى،ل عوامل ضغط على الدو  وعالمية شكلت قوى إقليميةلقد أفرز الصراع بين المعسكرين  ..." (1           
تضامن الدول  في وكان، التسلحالسباق نحو  حيث شهدت دول أوربا الغربية معارضة قوية من شعوبها بخصوص

 ونتج عن.. الفريقين .باب تبادل الزيارات بين  ففتح ،التكتالتو لسياسة األحالف رافض توجه والمستقلة حديثاالضعيفة 
أزمة برلين م وتحطم أما هشا، بقيبيد أن هذا االنفراج  عليها.... التعديوعدم  ،اآلخر لمناطق نفوذكل فريق  احترام ذلك

تصادم  وخوف منهلع كبير  ي صاحبهاتوال 1691ثم أزمة كوبا  ،1691التي تسببت في إقامة "جدار برلين" سنة 
 "القوتين ...

 .42ص  ثانوي تاريخ المدرسي. السنة الثالثة المرجع: الكتاب                                                               
 الّنص. خّط فيما تحته  اشرح المطلوب:
 التالي:والتواريخ أكمل جدول االحداث  (4

 تاريخه الحدث
 1691أكتوبر  11 ...........................
 .............................. تأسيس حركة عدم االنحياز

  1اتفاقية سالت 
 

 (قاطن 62) :يالجزء الثان
والتشييد  مرحلة البناء ودخلت الجزائرإيفيان، لقد أثمر كفاح الشعب الجزائري استقالال مستحقا أكدته اتفاقية 

 الثورة.لالختيارات الكبرى المحددة في مواثيق  اوفق
 :فيهتبّين كتب مقاال تاريخيا ما درست، ا : انطالقا من العبارة واعتمادا علىالمطلوب

 .التي حققتها الثورة من خالل اتفاقيات إيفياناالنتصارات  (0
 االختيارات السياسية للدولة الجزائرية المستقلة من خالل ميثاق طرابلس. (7
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 6من  7صفحة 

  الجغرافيا:
 ( قاطن 60) :الجزء األول

لى لتي تدفعها إلى التعامل ع، االثالث بحريةواجهاتها ال العالم بفضلقلب األمريكية " تحتل الواليات المتحدة  (1     
االنفتاح  مننها سواحلها المطلة على بحر الكراييب ، في حين تمكّ بالمحيط الهادي والقوى الصاعدةبا سواء مع أور  حدّ 

 فالميغالوبوليس  ر حيوية.احلية هي األقاليم األكثباب الصدفة أن تكون األقاليم الس وليس منعلى أمريكا الالتينية، 
وأمريكا جهة، من  مع دول جنوب شرق آسيا واجهة تقابل مزدوج ليا تمثّ وكاليفورنمتفتحة على المحيط األطلسي، 

ة األمريكية فلوريدا إلى تكساس فهي نوافذ للواليات المتحد منالحديث، ى، أما واليات الجنوب من جهة أخر  الالتينية
 ...".على أمريكا الالتينية

 .4612 األمريكية.المصدر: ج. دورال، مصادر القوة                                                                
 ص.في النّ  شرح ما تحته خطّ ا المطلوب:

 ص.الواجهات البحرية الثالثة الواردة في النّ  نالمرفقة، عيّ على خريطة الواليات المتحدة األمريكية  (4
 

 (قاطن 62) :الجزء الثاني
إلى الخدمات الضرورية للسكان في ظل نمو  وتزايد الحاجة ،المتخلفم تزايد النمو الديمغرافي في العال إنّ       

 .فيه مستقبل التنمية قد يرهن بطيء،اقتصادي 
 فيه: نيّ جغرافيا تب مقاالكتب العبارة واعتمادا على ما درست، ا انطالقا من: المطلوب
 المتخلف. واالجتماعية للعالمالقتصادية االخصائص  (1
 على التنمية في العالم الثالث.انعكاسات النمو الديمغرافي السريع  (4
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 6من  0صفحة 
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 6من  4صفحة 

 الموضوع الثاني
 (0من  0 الصفحة إلى 0من  2صفحات )من الصفحة  60يحتوي الموضوع الثاني على 

 
 التاريــخ:

 نقاط( 60) الجزء األول:
ية بأّنه ليس من الممكن أن يفرض حّله بالقوة، ولهذا اضطر بعد شهرين ... اعترف ديغول في النها " (1        

التفاقيات تطبيقــا  وقف إطالق النارليوافق بعد سنة على  جبهة التحرير الوطنيللجلوس إلى طاولة المفاوضات تجاه 
التي حاول ديغول  فصلها وهذا  يعتبر نصرا مبينا  يجسد استقالل الجزائر، ووحدة  ترابها  بما فيها الصحراء  ايفيان

 عن بقية التراب الوطني...". 
               .041ص  -بن يوسف بن خدة.  -المرجع: شهادات ومواقف                                       

 اشرح ما تحته خّط في الّنص.المطلوب: 
 

 وّقع على خريطة الجزائر المرفقة ما يلي:  (4       
 .1611أوت  12منطقة هجومات   -      
 منطقة انعقاد مؤتمر الصومام.   -                              
 الوالية الثورية الرابعة. -                              

 نقاط( 62الجزء الثاني: ) 
م العالقات الدولية، التي لم تتضح إّن زوال الخطر الشيوعي يعّد حدثا استراتيجيا، ترتب عنه إعادة تنظي             

مالمحها الجيوسياسية، إال أنها كانت بمثابة مؤشرات لنظام دولي جديد كان بصدد التشّكل، وبروز الزعامة األمريكية 
 دليل على هذا التغيير الذي سعت إليه الواليات المتحدة األمريكية منذ عقود. 

  درست، اكتب مقاال تاريخيا تبّين فيه:انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما  المطلوب:
 استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية في تطبيق النظام الدولي الجديد.( 1     
 انعكاسات النظام الدولي الجديد على العالم الثالث. ( 4     
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 6من  5صفحة 

 الجغرافيا:
 نقاط( 60) الجزء األول:

تعرف استثمارا متزايدا  رؤوس األموالالبورصات...فإّن "... سواء تّم جمع المال على مستوى البنوك أو   (1
ومستمرا من خالل نشاطات موجودة ومستحدثة دون أن يكون أي حاجز بالنسبة لتنقلها،بل هناك ما يشجع ذلك من 

... لذا تشهد المعمورة سوقا المنظمة العالمية للتجارةالتي تدعمها المجتمعات الرأسمالية مثل  التبادل الحرسياسة 
 عالمية مشتركة الستهالك المواد والخدمات التي تنتجها العناصر التي في حوزتها أرصدة مالية كبرى...".

 .42المرجع: الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي جغرافيا ص                                          
 

                                                                                                                                         اشرح ما تحته خّط في الّنص. المطلوب:
 :1226إليك جدوال يمثل نسب صادرات و واردات االتحاد األوروبي لسنة ( 4

 الواردات % الصادرات  % المواد
 0.4 2.5 مواد غذائية 
 0.3 4.2 مواد أولية 

 42.4 2.0 طاقوية  مواد
 3.2 15.3 مواد كيماوية

 42.2 21.2 آالت ووسائل النقل
 45.2 45.1 مواد أخرى 

 . Eurostat 2009المصدر:                                               
 مّثل معطيات الجدول بأعمدة بيانية )في مجال واحد( المطلوب: 

 . % 2 لكلسم   1بمقياس رسم:                                             
 عمود. لكل سم  1                                           

  

 نقاط( 62) الجزء الثاني:
 تعتبر الجزائر بلدا بتروليا قريبا من أوربا وطرفا هاما في عملية المبادالت التجارية العالمية.             

 عتمادا على ما درست، اكتب مقاال جغرافيا تبّين فيه:انطالقا من العبارة وا المطلوب: 
 طبيعة المبادالت التجارية للجزائر.  (0
 تأثيرها على االقتصاد الجزائري.  (7
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 6من  6صفحة 

 
 

 

 
 لثانيانتهى الموضوع ا

 العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة ينجز
 

 خريطة الجزائر
 


