
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
2020دورة:          التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

الشعبة: آداب وفلسفة
              التاريخ والجغرافيا اختبار في مادة:

6من  1صفحة 

د 34و سا 40 المدة:
:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على

 األول الموضوع
 (6من  3إلى الصفحة  6من  1( صفحات )من الصفحة 43يحتوي الموضوع األول على )

لتاريخا
 نقاط( 60الجزء األول: )

وفي عرض آخر كخداع  "سلم الشجعانى " االستسالم تحت شعار ما يسم   على المجاهدينديغول"  "... عرض "(1
دخال الش  للث   كما  -ط تحقيقه و شر  كمراوغة، ألن   رتقرير المصي م عنتكل   ،كوك في أوساطهاورة قصد إجهاضها وا 

 .العمل العسكري..."فاوض وحيد ووقف كم   بجبهة التحرير الوطنيكانت تعجيزية وهي عدم االعتراف  - وضعها
.570-572ص ،صالح فركوس ،الملخص في تاريخ الجزائر المرجع:

.في الن ص اشرح ما تحته خط   :المطلوب
    الية: ف بالشخصيات الت  عر   (5

نكيتا خروتشوف. –   زيغود يوسف  –  جون كيندي   -                    
:اليأكمل الجدول الت  ( 3

تاريخه الحدث
عالن مبدأ ترومانإ

 1954 مارس 53 
انعقاد قمة مالطا

 نقاط( 60): الجزء الثاني
أن  ذلك لم يمنعه من المساهمة في الت خفيف  ال  إالحرب الباردة بين المعسكرين،  لصراع الث ميداناكان العالم الث         

ة الص    .راع بينهمامن حد 
واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبي ن فيه: العبارةانطالقا من : المطلوب

 الث.راع بين المعسكرين في العالم الث  مظاهر الص   (1
ة الص   دور (5 راع بين المعسكرين.العالم الث الث في الت خفيف من حد 

موقع عيون البصائر التعليمي
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 6من  2صفحة 

 

 

 الجغرافيا
 نقاط( 60الجزء األول :)

من فكرة  انطالقا الدول الكبرى  سن تها نميةالت   ات جهودا كبيرة في مجاليات وبداية التسعيني"...عرفت فترة الثمانين (1
 واعتبرت النظام العالمي الجديد  ...مو االقتصاديجمل البلدان الفقيرة على عتبة الن  تدعيم األسواق التي تجعل م  

ه بإمكان قدم والرفاه االقتصادي على المستوى العالمي، وكان االعتقاد السائد أن  كمحرك جديد للت   -العولمة-
على تحرير  سيير القائمحكم في الت  مو االقتصادي إذا ما اعتمدت أساليب الت  البلدان الفقيرة أن تشرع في الن  

  ...".الخوصصة األسواق واتباع
 .120 جغرافيا، صال الثانوي مادة المرجع: الكتاب المدرسي، السنة الثالثة                                       

 ص.في الن   اشرح ما تحته خط   :المطلوب
 

  .7102 عامقيمة صادرات السلع ونسبة المساهمة العالمية لبعض القوى االقتصادية في العالم  لإليك جدوال يمث   (5
                                                                                                                    .الوحدة: مليار دوالر                                                                                                        

 يطالياإ فرنسا اليابان ألمانيا الو.م.أ الصين البلد

 260 232 091 1001 1207 5503 قيمة الصادرات

 % 5.9 % 3 % 3.9 % 1.5 % 1.7 % 15.1 النسبة العالمية

 .5611 المصدر: احصائيات المنظمة العالمية للتجارة                                                                

   .الواردة في الجدول حصائيةإلا عل ق على المعطيات :المطلوب
   

 .دول واردة في الجدول ثالث على خريطة العالم المرفقة وق ع (3
 

 نقاط( 60): جزء الثانيال
البترول مورد استراتيجي لالقتصاد العالمي، لكن تذبذب أسعاره انعكس سلبا على اقتصاد البلدان المصدرة له في       
 أو خارجها.مة األوبيك منظ  

 تبي ن فيه: جغرافيا واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال العبارةانطالقا من المطلوب: 
 أهمية البترول بالنسبة للدول المصدرة له. (1
 ثار السلبية لتذبذب أسعاره على اقتصاد تلك الدول.آلا (5
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 6من  3صفحة 

 

 خريطة العالم

 
 
 

 

 انتهى الموضوع األول 

 ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

 ش
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 6من  4صفحة 

 

 
 

 يالثان الموضوع
  (6من  6إلى الصفحة  6من  0( صفحات )من الصفحة 43على ) الثانييحتوي الموضوع 

 
 التاريخ

 نقاط( 60الجزء األول :) 
 الخالفأثره البالغ في تعميق هو ة الخالف بينهما، فقد أد ى ذلك  القطبين "...كان للتناقض اإليديولوجي بين (1    

تتزعمها الواليات المتحدة  إلى انقسام دول العالم المتقدم إلى كتلتين رئيسيتين، الكتلة الغربية الرأسمالية اإليديولوجي
نشاء إالت باألخص في كت  لت خطورة هذه التتي وتمث  ااألمريكية...الكتلة الشرقية الشيوعية يتزعمها االتحاد السوفي

                                             وحلف وارسو...". شمال االطلسيحلف األحالف العسكرية على غرار 
 تية                  االسوفي-دراسة تاريخية للعالقات األمريكية –إيناس سعدي عبد الله، الحرب الباردة  المرجع: د.                          

 .10 -13ص 5612 1( بغداد، ط 1903 -1902)                                                                        
 اشرح ما تحته خط  في الن ص. المطلوب:

 الية:  عر ف بالشخصيات الت   (5
 مصطفى بن بولعيد.  -يت ايزنهاور دوا -ليونيد بريجنيف    -                   

 
دول عضوة في حلف  ثالثدول عضوة في الحلف األطلسي و  ثالثعلى خريطة أوربا المرفقة، وق ع أسماء  (3

 .وارسو

 
 نقاط( 60الجزء الثاني: )

لت القاعدة األساسية منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية وشك   5491ماي  80كانت مجازر   
 .5419ورة التحريرية عام الث   ندالعال لبةوالص  
 كتب مقاال تاريخيا تبي ن فيه:العبارة واعتمادا على ما درست، ا : انطالقا منالمطلوب

 على الحركة الوطنية الجزائرية. 5491ماي  80 أثر مجازر (1  
 ورة التحريرية.اندالع الث   ة لتحضيرالرئيسي   اتالمحط   (5  
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 6من  5صفحة 

 

 الجغرافيا
 (نقاط 60الجزء األول: )

بع األخوات الس   وكان كارتل نتاجا وتسويقا وأسعارا...إ المحروقات ... كانت الشركات متعددة الجنسيات تحتكر" (1
وتخفيض األسعار في خدمة اقتصاديات  نهب بترول الشرق األوسط ...يعمل على  5490عام  س فيالذي تأس  

 "االحتكارات... محاربةل األوبيكمنظمة نشاء إلى ضرورة إالكبرى ... وكانت فنزويال قد دعت  الدول الرأسمالية
 .313ص 5663الثالثة ثانوي طبعة المرجع: الكتاب المدرسي )جغرافية الوطن العربي والعالم( للسنة                               

       

 ص. في الن   اشرح ما تحته خط   المطلوب:    
 

  .9852عام لواليات المتحدة األمريكية ل الزراعية والرتبة العالمية لنتاج لبعض المحاصيية اإلكم   لليك جدوال يمث  إ (5
                  .الوحدة: مليون طن                                                                 

 الحوامض الصوجا القطن الذرة القمح المنتوج
 16 117.5 3.0 310.7 05.1 اإلنتاج

 3 1 3 1 2 الرتبة العالمية
 .FAO 5617المرجع: منظمة األغذية والزراعة                                                                     

 مليون طن. 04 لكلسم  1 :اإلنتاج الزراعي بواسطة أعمدة بيانية بمقياس كم ية لمث   المطلوب: 

 .)منتوج( عمودلكل سم  1
 .الواردة في الجدول حصائيةإلا معطياتالعل ق على  (3

 
 نقاط( 60الجزء الثاني: )

مكانياته، ع إالدولي، بفضل وفرة وتنو  قتصاد ر في االيعتبر االتحاد األوربي أحد أقطاب الثالوث العالمي الذي يؤث       
 رغم التحديات والمشاكل التي تواجهه.

 :كتب مقاال جغرافيا تبي ن فيهالعبارة واعتمادا على ما درست، ا انطالقا من المطلوب: 
 عوامل القوة االقتصادية لالتحاد األوربي. (1
 عيقات التي تواجه االتحاد األوربي.الم   (5
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 6من  6صفحة 

 

 

 خريطة أوربا

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع الثاني

 ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة




