
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحا$ت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                       طنية                            وزارة الرتبية الو 

 2018دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالور) امتحان
 لغات أجنبية الشعبة:

 د 30سا و  03 املدة:         االتاريخ واجلغرافي اختبار يف مادة:

 4من  1صفحة 

            
              

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 التار�خ:
 نقاT) 06( الجزء األول:

، العالم الثالثGقدر دول  الحرب ال>اردةبتداع�ات  تأثرتأن تكون قد Gقعة في العالم  �مRن أل0ّ  ال"... )1 
                ...."ولتين إلدارة الصراعGة للدّ ، جعل دول العالم الثالث أرضا خص تينلقوّ افنتيجة الصراع المحتدم بين 

 د/ إيناس سعدJ عبد هللا. .T1/2015 406ص )السوف?ات?ة-لعالقات األمر�.?ة(ا: الحرب ال>اردة المرجع                 

ّ̂  اشرح المطلوب:  ص.في النّ  ما تحته خ
  :أكمل الجدول التالي )2

    
 

 
 
 

 نقاT) 04( الجزء الثاني:
اعتبر االستعمار الفرنسي اندالع الثورة الجزائرCة مجرد حدث منعزل �مRن تجاوزه في وقت وجيز، غير أّن      

وأفشلت Rل  نجحت الثورة في الصمود والتوسع، حيث ،) أثبت عRس ذلك1956 -1954سير األحداث بين (
 مخططاته للقضاء عليها وهي في المهد.

 ن ف�ه:تبيّ  تارCخ�ا مقاالاكتب  درست، انطالقا من العGارة واعتمادا على ماالمطلوب: 
 .)1956 -1954(الفترة  خاللالثورة تنفيذ  ستراتيج�ةا)1
 خالل نفس الفترة. الثورة طات االستعمار الفرنسي للقضاء علىمخطّ )2

 

 الحدث تار�خه
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الشعالشعبة:
momاختبار يفاختبار يف مادة
)06 (Tنقا(Tقا

  تكأن تكوGقعة في العالمGقعة في العالم ّ أل0
نتينّلقّوا o، جعل دول ا، جعل دول العالمو

السو-لعالقات األمر�.?ةلعالقات األمر�.?ة(ا(ا>اردة 

dudu / /19581958ed05 //19551955ey-y-y-eتار�خهتار�خه



 

 2018 / بكالور)لغات أجنبية  الشعبة: /التاريخ واجلغرافيا  :مادة يف اختبار

4من  2صفحة 

االجغراف?  
 نقاT) 06( ول:األ الجزء 
قتصاد�ة من إعادة اال العولمةلقد عرف االقتصاد العالمي تحوالت عم�قة من خالل ما فرضته  "... )1      

لها  مRانٍ  إيجادوالجزائر تحاول  ،الدول?ة التجارة وتحرCر اقتصاد السوق توحيد النظام االقتصاد0 على أسس 
                          .التحوالت..."ه ظل هذ في

 .البليدة ف?صل بهلولي/ جامعة سعد دحلب /د 111 المرجع: مجلة ال>احث ص    

ّ̂  اشرح المطلوب:        ص.في النّ  ما تحته خ
 

 .برميل يوم?امليون الوحدة:      :2015في العالم سنة  للبترولالدول المستهلكة  Gعضإل�ك جدوال �مثل  )2     

?ة.و  ال?ا>ان الهند الصين أالو م  الدولة  فرنسا ر�ا الجن̀و
  1.79  2.57  4.15  4.15  11.96 19.39 الكم?ة

        .2016المرجع: .تاب حقائB العالم/إحصائ?ات       

 .> على الجدولعلّ  المطلوب:     
 

 نقاT) 04(: الجزء الثاني
و�عتبر  قوتها،في الوس^ الطب�عي  ت حيو�ة، ساهمضخمة قتصاد�ةا ل�مأقا األمر�RCةالوال�ات المتحدة  تمتلك
 لالقتصاد األمرRCي. اGضالشمالي الشرقي القلب النّ  اإلقل�م

 ن ف�ه:جغراف�ا تبيّ  اكتب مقاال درست،انطالقا من العGارة واعتمادا على ما المطلوب: 
 .الطب�عي في قوة األقال�م االقتصاد�ة األمر�RCة الوس^ دور)1
 م�ة اإلقل�م الشمالي الشرقي في االقتصاد األمرRCي.أه)2
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      1(     
توحيد النظتوحيد النظام االق

التحالتحوالت.ه ظل هذظل هذفي

ااشرح  اشرح ب:لمطلوب:  

عضGعضثلوال �مثل  الدولالدول المست 
ononontioلصينالصينأو م 
n

111..9696.15 ttitioooatatiatat
o

الوس^مممت حيو�ة ت حيو�ةهم، ساهممة

ين ف�ه:ن ف�ه:ّّتغراف�ا تبي



 

 2018 / بكالور)لغات أجنبية  الشعبة: /التاريخ واجلغرافيا  :مادة يف اختبار

4من  3صفحة 

 الثاني الموضوع
 

التار�خ:
 نقاT) 06الجزء األول: (

لم تعمل الشعوب  سيGقى ناقصا وهّشا ما >الس?ادة الوطن?ة"... إّن االنتصار على االستعمار والتمتع  )1     
اجمة عن تراجع ّد االستعمار Gالعمل على تجاوز األوضاع النّ ض الكفاحالمحّررة على حما�ة مRاسب 

 (اإلمبرCال�ة)...".      الستعمار الجديدل Gةلَ جْ االستعمار Rي ال تكون مَ 
.90المرجع: الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوJ. ص                     

ّ̂ في الّنص المطلوب:          .اشرح ما تحته خ
 

 ) عّرف Gالشخص�ات التال�ة: 2   
           -       Jي بن مهيد        جورج بوش (األب) -أحمد سو.ارنو     -الع̀ر

 
 نقاT) 04الجزء الثاني: (

بنها�ة الحرب الGاردة، تفRRّت الكتلة الشرق�ة، وRان أثر ذلك واضحا على قارة أورcا، وتمّيزت العالقات الدول�ة   
 جديد �قوم على مؤسسات فاعلة.  Gظهور مالمح نظام دولي

 كتب مقاال تارCخ�ا تبّين ف�ه:ا: انطالقا من العGارة واعتمادا على ما درست، المطلوب
 قارة أورcا.   فيمظاهر تفRك الكتلة الشرق�ة  )1
 المؤسسات االقتصاد�ة والعسRرCة التي �قوم عليها النظام الدولي الجديد.             )2
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لتار�خ
الجزء األالجزء األول:

     1( ّ... إ"... إّن اال)1     
Rرالمحررة على حما�ةرة على حما�ة م ّ
للGةجَلمْجننني ال تكوتعمار Rي ال تكونن َم

ي في النص ص  ّ̂  ما تحته خ^اشرح ما تحته خ

ال�ة:ت التال�ة: 
     Jبن مهيد      Jأحمأحمد س--مهيد

 ذلك واضحا علىان أثر ذلك واضحا على قار
ة. 

ّّننن�ا تبياال تارCخ�ا تبين ف�هن ف�ه:

         جديد.            



 

 2018 / بكالور)لغات أجنبية  الشعبة: /التاريخ واجلغرافيا  :مادة يف اختبار

4من  4صفحة 

 الجغراف?ا:
 نقاT) 06زء األول: (الج
العام والخاص  االستثمارتغييرًا مرحل�ًا على مستوN  الّتنم?ة المستدامةو�قتضي تحقي> أهداف "...    )1    

ة Gأهداف معًا. وقد ال تكفي قدرات التموCل لدN القطاع العام وحدها لتلب�ة المتطلGات في جم�ع القطاعات المرتGط
يل فق^ من األصول التي تستثمرها البنوك وصنادي> التقاعد وشرRات التأمين فجزء ضئ الّتنم�ة المستدامة... 

     يذهب إلى القطاعات المرتGطة Gأهداف الّتنم�ة المستدامة. وتقل نسGة هذه المشارRة أكثر فأكثر في
 ...".   البلدان النام?ة

.2014االون.تاد  41المرجع: تقر�ر االستثمار العالمي ص                                                                                
ّ̂ في الّنص.المطلوب:       اشرح ما تحته خ  

 

 . G 2014عض المنتجات الفالح�ة لالتحاد األورcي في العالم عامنسب ورتب إل�ك جدوال �مثل  )2  
 نوع المنتوج النس>ة من االنتاج العالمي المرت>ة العالم?ة

10  الحبوب %20.45 
 الحليب %20.41 01
 لحوم األ>قار %9.61 02
 لحوم الدواجن %6.31 02

 .2015المرجع: موقع أور ستات                                         
 . %2سم  لكل  1 المق?اس: -  ل نسب الجدول Gأعمدة ب�ان�ة.مثّ المطلوب:      

 سم  لكل  عمود.1              
 

 نقاT) 04ء الثاني: (الجز 
ينقسم عالم اليوم إلى شمال متقدم ته�من بلدانه على االقتصاد العالمي، وجنوب متخلف تعاني بلدانه     

 التخلف االقتصاد0.
 كتب مقاال جغراف�ا تبّين ف�ه:ا: انطالقا من العGارة واعتمادا على ما درست، المطلوب
 ال.لتقدم بلدان عالم الشم ةالمعايير االقتصاد� )1
 عالم الجنوب.بلدان لتخلف الGشرCة سGاب ألا )2

  
ثانيانتهى الموضوع ال

      1(
عامعاًً. وقد ال. وقد ال تكف

ّنالّتنم�ة المستدامنم�ة المستدامة...
 إلى القطاعاتيذهب إلى القطاعات الم

c...".  ...".   ?ةن النام?ة
                                                    

ّص في ال في الّنص ّ̂ ا تحته خ^شرح ما تحته خ

 Gعض المنتجاGعض المنتجات ارتبسب ورتب
ti%%20.4520.45atc%%20.41cccauc%9ucucucuc02س>ة من االنتاج الالنس>ة من االنتاج العالمي duuudu 015ع: موقع أور ستاتالمرجع: موقع أور ستات

. . %%22لسم  لكل  1
 لكل  عمود.

جنوب متخلف تعانيجنوب متخلف تعاني بلدانه












