
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية الطارف     وزارة التربية الوطنية

  بكالوريا تجريبي
2017دورة مـــاي                        علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضيالشعبة:     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ونصف ساعات 3المدة :                المادة : تاريخ و جغرافيا                                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يختار أحد الموضوعين التاليين: الممتحنعلى 
الموضــــوع األول:

خمادة التاري

  نقاط) 06الجزء األول: (
وكان  1956الحقيقة إن االتصاالت السرية بين الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني، تعود إلى «...     

للقضاء على الثورة التحريرية  وقف إطالق النارالهدف منها جس النبض لجبهة التحرير الوطني، وجرهم إلى 
الفرنسية الجزائرية بمدينة موالن  المفاوضاتأوقف االتصاالت، لتتجدد  زعماء الثورةاختطاف طائرة ولكن 

  ....»برئاسة محمد الصديق بن يحي ممثل وفد الحكومة الجزائرية المؤقتة 
  .277مختصر تاريخ الجزائر/صالح فركوس ص المرجع: 

  : وبالمطل

.السندفي  عرف ما تحته خط .1
:التالي األحداثأكمل جدول  .2

تاريخهالحدث 
  صدور مشروع ايزنهاور

  1962سبتمبر  26
 الرابعة ةالحرب العربية اإلسرائيلي
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  نقاط ) 04الجزء الثاني ( 
األمر  ين ،السلم العالمي األمن و هدد مما،  لالدمار الشامأسلحة  تتطور  مع اشتداد الحرب الباردة      
 السلم.    إلىحتم على العمالقين الجنوح الذي 
رست، اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه:د ما واعتمادا علىانطالقا من العبارة،  وب:المطل

السلمي.الظروف الدولية التي ظهر فيها التعايش  .1
 الث.على العالم الث التعايش السلمي انعكاسات .2

امادة الجغرافي
  نقاط) 06الجزء األول: (

هناك انخراط متزايد لكل من كندا والمكسيك في االقتصاد األمريكي وذلك من خالل تمكين  «...
. وبذلك تكون اإلقليم الشمالي الشرقي األمريكيمن حرية تنظيم نشاطاتها في  الشركات متعددة الجنسيات

ألمريكا الشمالية قد ساهمت في وضع نظام إنتاجي إقليمي متكامل كتركيب السيارات  التبادل الحرمجموعة 
.59الكتاب المدرسي ص                                                  »...في كندا على سبيل المثال

المطلوب:
 .السندفي  عرف ما تحته خط .1
.السندعلى خريطة العالم المرفقة وقع الدول الواردة في  .2

  نقاط) 04: (الجزء الثاني
شكلت دول شرق وجنوب شرق أسيا فضاء اقتصادي متعدد األقطاب من خالل االهتمام الفعلي باليد       

العاملة والبحث عن الربح واالندماج في االقتصاد العالمي.
  وب: المطل 

اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه: ما درست، واعتمادا علىانطالقا من العبارة،   
 عوامل القوة االقتصادية في المنطقة. .1
مكانة المنطقة في االقتصاد العالمي. .2
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:الموضـــوع الثانـــي

خمادة التاري

نقاط) 06الجزء األول: (

سيوية بالحاجة للتضامن فيما بينها لمواجهة القوتين العظميين آلفريقية واإلشعرت الدول ا«... 
... بما يحقق العدالة ولجميع الحياد اإليجابيالهادفتين للسيطرة على الدول النامية ومن تم نشأت سياسة 

... وقد لعبت دول عدم االنحياز دورا هاما في وسط هذا التيار تقرير مصيرهاالشعوب ان تعيش في سالم و
التفرقة لها دور في تأييد كفاح الشعوب المناضلة من اجل وحدتها واستقاللها وفي محاربة التمييز ووكان 

...»العنصرية 
  .306شوقي عطا اهللا الجمل وعبد اهللا عبد الرزاق إبراهيم تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة ص 

المطلوب:
.السندما تحته خط في  عرف .1
.فيدال كاسترو -   جدانوف أندري -    العربي بن مهيدي -     :التاليةعرف بالشخصيات  .2

نقاط). 04الجزء الثاني: (

لنجاحات الثورة الجزائرية الكبرى ، حيث رسم المعالم الكبرى للدولة الجزائرية  ايمثل ميثاق طرابلس تتويج      
المستقلة.

واعتمادا على ما درست أكتب مقاال تاريخيا تبين فيه: العبارةمن  انطالقا المطلوب:

 قيام الدولة الجزائرية.السياسية لظروف ال .1
 االختيارات السياسية الكبرى التي جاءت في ميثاق طرابلس. .2
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امادة الجغرافي
  نقاط) 06الجزء األول: (
وقد ينسج عالقات وطيدة مع دول  العولمة االقتصاديةعنصرا فاعال في  األوروبييعتبر االتحاد «... 

مع العالم الثالث  الشراكةالجنوب وهو أول الدول المساعدين على التنمية في تلك البلدان، وٕامضاء على اتفاق 
...» الدول الناميةالسيما 

  .106الكتاب المدرسي ص 

طلوب:الم
 عرف ما تحته خط. .1
:2015سنة  يةلجزائر يوضح نسبة الصادرات والواردات ا إليك جدوال .2

المجموع  بقية العالم  الو.م.أ  تركيا  اسبانيا  ايطاليا  فرنسا  الصين  المناطق 
  100  30.98 5.23 5.48 17.37 22.15 13.02  5.77%الصادرات 
  100  47.29 5.26 3.95 7.64 9.37 10.52 15.97%الواردات 

  2015اآللي واإلحصاء التابع للجمارك : المركز الوطني لإلعالم المصدر

علق على معطيات الجدول. -
نقاط) 04الجزء الثاني: (

تزايد المبادالت التجارية و رواج الصـناعات الحديثـة و هيمنـة الشـركات من مظاهر العولمة االقتصادية 
االقتصاد العالمي.متعددة الجنسيات على 

انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافيا تبين فيه: المطلوب:

دول الشمال.أسباب ارتفاع قيمة المبادالت التجارية بين  .1
   مظاهر هيمنة الشمال على الجنوب. .2



 ش

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع ورقة االجابة




