
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية الطارف     وزارة التربية الوطنية

بكالوريا تجريبي
2017دورة مـــاي   لغات أجنبية الشعبة:     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ونصف ساعات  3المادة : تاريخ و جغرافيا                                                          المدة : 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يختار أحد الموضوعين التاليين: الممتحنعلى 
الموضــــوع األول:

  التاريخ:
  نقاط) 06:( األولالجزء 

إلى تبني  الشيوعيةواتجھت الدول السائرة في فلك  ،الحرب الباردةسقط جدار برلين رمز ...«      
بين جورج بوش  قمة مالطا.و قد أعلن في ..الخط الديمقراطي الذي طال االتحاد السوفييتي نفسه 
».غورباتشوف على انتھاء الصراع بين المعسكرين...

  .44الكتاب المدرسي سنة ثالثة ثانوي ص

  : المطلوب

  .السندتحته خط في  عرف ما-1  
  أكمل الجدول األتي:-2  

التاريخ الحدث
تأسيس الجنة الثورية للوحدة و العمل

1958سبتمبر19
تأسيس حلف جنوب شرق أسيا

  نقاط) 04(:الجزء الثاني 
   ريين الفيتناميين:قال أحد القادة العسك

.. أو يخرج سالما نقاومه... ولكن العيب أن يدخل ولن أرضنا.ليس العيب أن يدخل العدو ... «           
  ».من أرضنا...

 فيه:اكتب مقاال تاريخيا تبرز  درست،انطالقا من العبارة واعتمادا على ما  المطلوب: 

  ائر.خصائص التحرر في كل من الھند الصينية والجز -1

  .موقف المعسكرين من الحركات التحررية  -2
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  الجغرافيا
  نقاط) 06( األولالجزء  

المباشرة رأسمال ناتج عن المضاربة.وترتبط أساسا ببعض المراكز المالية االستثمارات تشكل ...«   

بشكل شبه مستمر. لندن و باريس وھي مترابطة متكاملة تشتغل  طوكيو، على المستوى العالمي: نيويورك،

الشركات الكبيرة أموال المستثمرين المؤسسين كالبنوك و صناديق الضمان االجتماعي و  البورصاتتستقبل 

  »....المتعددة الجنسيات

  .33الكتاب المدرسي سنة ثالثة ثانوي ص  

  .السندرف ما تحته خط في ع-1  

  على خريطة العالم الصماء وقع ثالث دول عواصمھا مذكورة في النص. -2  

  نقاط ) 04: ( لجزء الثانيا

يشھد الفضاء الجغرافي في االتحاد األوربي صعوبات وأزمات تعيق اندماجه، مما يتطلب االختيار بين      

  أوربا موحدة أو أوربا مفككة.

  المطلوب: 

 فيه:انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، أكتب مقاال جغرافيا تبرز         

  مظاھر االندماج االقتصادي في االتحاد األوربي. -1

  التحديات التي تواجه اندماجه. -2



  الموضوع الثاني

  :التاريخ

  نقاط ) 06(لجزء االولا

صدمة نفسية كبيرة ، أربكت اإلدارة االستعمارية وللتخفيف من حدة ذلك ، عھد ھزة عنيفة والثورة  أحدث إعالن... «     

، ألنھم أدركوا  للكفاح المسلحالفرنسيون إلى تغليط الرأي العام المحلي والعالمي ، سعيا منھم إلفشال أي احتواء شعبي 

   ».... لبيان أول نوفمبر يا يقينا أن العمليات العسكرية األولى تعتبر مؤشرا حقيقيا ، وتجسيدا فعليا وحقيق

  .24 – 21خطا موريس وشال ، ص  ،جمال قندل             

المطلوب : 

  عرف ما تحته خط . -1

  .ھاري ترومان-   فيدال كاسترو    -حمد بن بلة       أ-عرف الشخصيات االتية:    -2

  نقاط ) 04( :الجزء الثاني

ركزت الو.م.أ بعد تفكك المعسكر الشرقي الشيوعي على توسيع سيطرتھا بفرض ھيمنتھا السياسية واالقتصادية        

  والعسكرية على العالم وذلك بتوظيف مؤسسات ووسائل وفق متطلبات استراتيجياتھا.

  المطلوب : 

ة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه: انطالقا من العبار        

  مالمح النظام الدولي الجديد. -1

  انعكاساته السياسية واالقتصادية على العالم الثالث. -2



  :الجغرافيا

  نقاط ) 06( الجزء االول:

من فكرة  سات العالمية والدول الكبرى انطالقاسنتھا المؤس التنميةعرفت بداية التسعينات جھودا كبيرة في مجال ... «   

التي تجعل مجمل البلدان الفقيرة على عتبة النمو االقتصادي والقدرة على التسيير الذاتي، واعتبرت النظام  األسواقتدعيم 

  .»كمحرك جديد للتقدم والرفاه االقتصادي على المستوى العالمي... – العولمة –الدولي الجديد 

  .154السنة الثالثة ثانوي جغرافيا، ص  ،الكتاب المدرسي   

  :المطلوب

  .في السند عرف ما تحته خط -1

  :2014  –2002إليك جدوال يمثل تطور أسعار البترول من  -2

2014 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 ةالسن

111.66 79.44  61.48  96.99  72.45  65.14  54.41  28.89  24.95  السعر بالدوالر

 احصاءات عالمية ، األوبك:المصدر

  المطلوب:

  .علق على معطيات الجدول-       

  نقاط ) 04(  الجزء الثاني:

     كان العالم ويكتسي أھمية بالغة في المبادالت التجارية العالمية.يعد القمح الغذاء األساسي لنصف س         

  :المطلوب

انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، أكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه:         

   .أھمية القمح -1

  انعكاسات احتكار الدول المصدرة لھذه المادة على العالم الثالث. -2




