
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية الطارف       وزارة التربية الوطنية  

امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغرافيا
) 2017( دورة ماي 

ساعات ونصف 03المدة :  .تسيير واقتصادالشعبة :  
التاليين : أن يختار أحد الموضوعين  المترشحعلى 

لالموضـــوع األو  
ريــخ:االتـ   
  ) نقاط 06( :الجزء األول    

        « إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تسجل أن دول الحلف األطلسي لم تتوقف عن مد فرنسا 
باإلعانة في حرب اإلبادة و االحتالل االستعماري التي تقوم بها منذ سنوات في الجزائر، و أن هذه اإلعانة 

»...من نوع عسكري و مالي و ديبلوماسي   
. 83، ص 3 المرجع: عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة، ج

المطلوب:    
  .في السند ما تحته خطعرف   -1
  الشخصيات اآلتية: بعرف   -2

فيدال كاسترو-الشاذلي بن جديد            -
  على خريطة العالم المرفقة، وقع مكان انعقاد المؤتمرات اآلتية :  -3

)1955مؤتمر باندونغ ( - )    1991مؤتمر آلما آتا ( -

   نقاط ) 04( :الجزء الثاني  
انتقل الصراع بين القطبين الواليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد السوفياتي من القارة األوروبية، إلى          

،مما هدد في كثير من األحيان األمن و السلم العالميين. 1962و  1950العالم الثالث في الفترة ما بين 
:أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه ،واعتمادا على ما درست ،انطالقا من العبارة المطلوب: 
  . الصراع بين القطبينأسباب  -1
.1962- 1950مظاهر الصراع بين القطبين ما بين  -2

8



ا :ــالجغرافي    
) قاطن 06( :األول الجزء    

و إن كان ارتفاع أبطأ و من مستويات أقل  ،التضخمارتفاعا في معدل  منطقة األوروكذلك تشهد  «      
... و ال تزال معدالت التضخم متباطئة في معظم  2016% عام  0,3حيث يصل معدل التضخم إلى 

لهذا العام أيضا في سنغافورة االنكماش االقتصادياالقتصاديات المتقدمة األخرى. ومن المتوقع أن يستمر 
»و سويسرا. 

.  24، ص2016الدولي، أكتوبر  وق النقدتقرير صندالمرجع: 
  :المطلوب   

.السند ما تحته خطعرف   -1
: 2016و  1999حجم التبادل التجاري بين الصين و افريقيا ما بين إليك جدوال يمثل  -2

  2016  2012 2010 2004 2000 1999السنة 

  149,20 198,49 150 29,50 10,60 05,60حجم التبادل التجاري 

 .2017: مجلة البديل االلكترونية أفريل المرجع : مليار دوالرالوحدة

:         المطلوب   

 سنة  2سم           1  مثل أرقام الجدول بمنحنى بياني بمقياس رسم :  .أ

مليار دوالر  20سم          1

علق على الرسم .   .ب

  ) قاطن 04(  :الثاني الجزء   
النماذج الناجحة عن قدرة بعض دول الجنوب على الخروج من  تعتبر التجربة البرازيلية إحدى  أبرز          

     دائرة التخلف،و تحقيق معدالت نمو اقتصادية مرتفعة. 
انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه:  : المطلوب     

 إمكانيات التنمية بالبرازيل.  -1
المشاكل التي يواجهها االقتصاد البرازيلي. -2



الثاني الموضـــوع   
ريــخ:االتـ    
) نقاط 06( :الجزء األول    
فقد شعرت الدول االفريقية و اآلسيوية بالذات بالحاجة للتضامن فيما بينها لمواجهة القوتين ...«        

...مع االشتراك في حل الحياد اإليجابيالعظميين الهادفتين للسيطرة على الدول النامية و من ثم نشأت سياسة 
 .»تقرير مصيرهافي  المشكالت العالمية بما يحقق العدالة و لجميع الشعوب في أن تعيش في سالم و

  .306شوقي الجمل،عبد اهللا ابراهيم، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة، ص المرجع: 
:  المطلوب  
  .في السند ما تحته خطعّرف  -1
  الشخصيات اآلتية: بف عرّ   -2

هاري ترومان            -              هواري بومدين-
أكمل جدول األحداث التالي :  -3

  تاريخه الحدث
  ............................إضراب الثمانية أيام بالجزائر 

 1965جانفي  01  ................................

نقاط)  04( الجزء الثاني:      

لما له من انعكاسات و آثار  يمثل مؤتمر الصومام أحد أبرز المحطات البارزة في الثورة الجزائرية،       
على مستقبلها السياسي و العسكري، األمر الذي جعل االستعمار الفرنسي يستنفر كل قواه إلجهاض ذلك . 

:أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه ،واعتمادا على ما درست ،انطالقا من العبارة المطلوب: 
. آثار مؤتمر الصومام على مسيرة الثورة الجزائرية -1
  .ردود فعل االستعمار الفرنسي على ذلك -2

5من  3صفحة 



ا :ــالجغرافي     
) قاطن 06( :األول الجزء     

قد مكنت الطفرة النفطية الحكومة الجزائرية من تحقيق العديد من المنجزات الكبرى، منها سداد  « 
وعلى الصعيد  ... .مؤشرات التنمية البشريةفي مشاريع البنية التحتية، وتحسين  االستثمارديونها، و

االقتصادي، ورغم االنخفاض الحاد في أسعار النفط والظروف الجوية غير المواتية، تمكنت الجزائر من 
 .» 2016% في عام  3.4بلغ  نمو اقتصاديالحفاظ على معدل 

. 3، ص 2017 أفريلالدولي،  البنكتقرير المرجع: 
:المطلوب   
. في السند خط ما تحتهعرف   -1
 :  2015سنة  و الواردات لبعض الدول األعضاء في منظمة األوبك إليك جدوال يمثل قيمة الصادرات -2

  فنزويال  نيجيريا   السعودية  اندونيسيا  الجزائر  الدولة
 38,01 45,36 205,44 150,28 37,78 (مليار $)قيمة الصادرات 

 37,24 53,08 167,48 142,69 51,50 الواردات  (مليار $)قيمة 
.       8، ص 2016: تقرير منظمة األوبك لسنة المرجع  

:         المطلوب

 علق على األرقام اإلحصائية الواردة بالجدول .  .أ

.   دولة من كل قارة واردة في الوثيقة على خريطة العالم المرفقة، وقع   .ب

  ) قاطن 04(  :الثاني الجزء
أصبحت واجهة المحيط الهادي و الهندي بما تحتويه من أقطاب اقتصادية منافسا شرسا للواجهة      

  األطلسية على ريادة االقتصاد العالمي، بفضل حسن توظيفها إلمكانياتها. 
من العبارة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه: انطالقا  :المطلوب     

عوامل تحول واجهة المحيط الهادي و الهندي إلى فضاء اقتصادي عالمي.  -1
مظاهر قوتها. -2



خريطة العالم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة، و تعاد مع أوراق اإلجابة  

ش




