
 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 ثانویة مفدي زكریاء ــ بحیر الشرقي ــ                                                           مدیریة التربیة لوالیة أم البواقي 

 اختبار بكالوریا تجریبیة في مادة التاریخ والجغرافیا
 ونصفساعات  04المدة                                                                          آداب وفلسفة               الشعبة:

 ب على موضوع واحد على الخیارأج
 الموضوع األول

 تاریخ
 

 نقاط 06لجزء األول : ا
 بتمدید إیزنھاورأوضاع العالقات ، وقام  كوضع من  بالحرب الباردةو إلى االعتراف  سیاسة االحتواءأدى مبدأ ترومان إلى توضیح "  :سند ال

بین الوالیات المتحدة و االتحاد  بالتوازن النوويتلك السیاسة مع تأكید الرد الشامل ، و اعترفت اإلستراتیجیة االندفاعیة لدى كنیدي جونسون 
 . 21الكتاب المدرسي السنة الثانیة ثانوي ص :           السوفیتي و أكدت على الوسائل الغیر النوویة لتنشیط نھج االحتواء .... " .               

 اشرح ما تحتھ خط  في السند. -1
 غاندي.  -إیزنھاور     –جمال عبد الناصر     - جوزیف ستالین         عرف الشخصیات التالیة :  -2

 الجدول التالي : أكمل  -3

 ـــــــــھ :تــــــــــاریــــــــخــ الــــــــحــــــــــــد ث :
 ................................................ العدوان الثالثي على مصر

............................................... 12/03/1947 
 ............................................... تحطیم جدار برلین

 25/03/1985 
 أزمات للحرب الباردة. 4حدد على خریطة العالم المرفقة   -4

 نقاط 04الجزء الثاني : 
 1955أوت  20ھو االنطالقة فإن   1954كان أول نوفمبر  إذاقائال : "  1955أوت  20على ھجومات  –رحمھ هللا  – نبيعلق مالك بن 

 ھو بدایة حرب حقیقیة خضناھا ضد فرنسا".

 كتب مقاال تاریخیا توضح فیھ:انطالقا من الفقرة و اعتمادا على  ما درست ،أالمطلوب:
 .1955أوت  20ظروف ھجومات  – 1
 .ةأثر الھجومات على مسیرة الثور – 2

 الجغرافیا

 نقاط 06لجزء األول : ا
مة ، المنظ المنظمة العالمیة للتجارة،  البنك العالمي،  صندوق النقد الدوليظھرت أغلب المنظمات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، " السند

 "    العولمةومنتدى االقتصاد العالمي و كذلك جمعیات البدائل عن   8األممیة  للزراعة ، الیونیسكو و تنظیمات أخرى أقل شأن مثل مجموعة الـ  
  40الكتاب المدرسي . ص :                                                                                                                                                  

 .اشرح ما تحتھ خط  في السند  -1
 .2005لیك جدول یمثل اإلنتاج الزراعي للصین الشعبیة  -2

 األغنام القطن األرز الذرة القمح                نــوع اإلنتـــاج
 170,88 05,43 84,25 131,14 96,16                              الكمیة : ملیون طن / ملیون رأس

 2007ور اقتصادیة للعالم المصدر: ص
     عمود                          سم 1 /                  ملیون ( طن / رأس )    10                        سم 1 :                                 بواسطة أعمدة بیانیة وفق المقیاس              أرقام الجدول    مثل   - *
        الجدول.        علق على   - 3
  .    1995    إلى       1981                                           أوربا وقع الدول المنظمة لالتحاد األوربي من             على خریطة   - 4

 نقاط 04الجزء الثاني : 
 قلیم الراین والواجھة البحریة الشمالیة القلب النابض لالقتصاد األوربي ومظھرا للتفاوت االقتصادي بین دول االتحاد.یمثل إ

 :مقاال توضح فیھما درست، اكتب مو   العبارةمن  المطلوب : 
 مكانة اإلقلیم االقتصادیة في أوربا والعالم  -1
 عوائق التنمیة في االتحاد/ -2

 
 1/2الصفحة 
 



 
 لموضوع الثانيا

 تاریخ
 نقاط 06لجزء األول : ا
 

 الشعب الجزائري: لقد تم توقیع عام أیھا النار <<  إطالق إلعالن 1962مارس  18مقتطفات من البیان الموجھ للشعب الجزائري    
  الصعبة ، انھ  انتصار عظیم للشعب الجزائري الذي ضمن المفاوضاتفي ندوة ایفیان بین الوفد الجزائري والوفد الفرنسي بعد عدة شھور من    
 المقاتلة جیش التحریر الوطنيكل قوات  إلى األمرونتیجة لذلك ونیابة عن الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة أصدر  االستقالللھ حقھ في   
 .1962مارس 19 – 91جریدة المجاھد عدد           المساحة على كل التراب الجزائري>>  واألعمال العملیات العسكریةبإیقاف   

 اشرح ما تحتھ سطر . -1
  .          فرحات عباس    –             زیغود یوسف     -             ھواري بومدین     –                  مصطفى بن بولعید   -                عرف بالشخصیات :   - 2
 الجدول التالي : أكمل  -3

 تــــــــــاریــــــــخـــــــــــھ : الــــــــحــــــــــــد ث :
 ................................................ ثوریة للوحدة والعملتأسیس اللجنة ال

............................................... 15/02/1947 
 ............................................... القرصنة الجویة

............................................... 07-18 /03/1962 
 العسكري للجزائر بموجب قرارات مؤتمر الصومام. معلى خریطة الجزائر المرفقة حدد التقسی  -4

 

 نقاط 04الجزء الثاني : 
 إن االتجاه الجدید الذي ظھر بعد الحرب الباردة وانھیار المعسكر الشرقي في العالقات الدولیة طبعھ التزعم األحادي للو م أ التي حولت    
 أفقي شرق غرب إلى عمودي شمال جنوب وحولت جمیع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة إلى وسائل لتحقیق أھدافھا السیاسیة من  الصراع    
 التي تناقض األھداف المعلنة لھذا النظام. واالقتصادیة    
 -تبین فیھ:انطالقا من الفكرة و اعتمادا على ما درست،اكتب مقاال تاریخیا    لمطلوب:ا    

 دالفاعلة في النظام الدولي الجدي ی المؤسسات -1
 انعكاسات النظام على دول الجنوب. -2

 نقاط 06لجزء األول : ا
 التسویقإحدى السمات األساسیة للنظام االقتصادي العالمي الجدید حیث تسیطر على عملیات اإلنتاج و الشركات متعددة الجنسیاتتعد  "     

 التسویقیة  توالخبرا التكنولوجیاالمباشرة ونقل  االستثماراتما یصاحبھا من أنشطة تتخذ أشكال وتؤثر بقوة في ھذه العملیات من  خالل      
 في الدول النامیة. يفي ھذا النظام" .                            عبیر محمد على عبد الخالق العولمة وأثرھا على الطلب االستھالك واإلداریة     

            خط في السند             اشرح ما تحتھ   - 1
 . 2005طق العالم من المبادالت العالمة للبیع سنة  اإلیك جدوال یمثل حصص من -2

 إفریقیا ةالالتینی أمریكا بقیة  بلدان آسیا بلدان متقدمة أخرى الثالوث االقتصادي المنطقة
 2.9 5.6 26.8 6.9 57.8 %النسبة

 .2005مؤتمر األمم  المتحدة للتجارة والتنمیة                                                                                           
      عمود.                      سم         1            -    %     5 0                  سم         1                      بأعمدة بیانیة بمقیاس:               أرقام الجدول    مثل    *                    

               علق على الجدول  - 3              
      جنوب.                                            العالم المرفقة حدد بخط فاصل عالمي الشمال وال             على خریطة - 3

 نقاط 04الجزء الثاني : 
 تملك الوالیات المتحدة األمریكیة إمكانات اقتصادیة أھلتھا الحتالل مكانة اقتصادیة ھامة على الساحة الدولیة.

          مقاال جغرافیا تبین فیھ:ما درست، اكتب مو   العبارةمن  المطلوب : 
 عوامل قوة الو م ا االقتصادیة. -1

 األمریكیة على االقتصاد العالمي. اثر القوة االقتصادیة -2

 

 2/2الصفحة 
 انتھى بالتوفیق في شھادة البكالوريا

 



 
 خرائط ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


