
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

والمسابقاتمتحانات الالديوان الوطني ل
2020دورة:          التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

لغات أجنبية الشعبة:
             التاريخ والجغرافيا اختبار في مادة:

4من  1صفحة 

د 03و سا 30 المدة:
:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على

 األول الموضوع
التاريخ

 نقاط( 60الجزء األول: )
الحرب  راع في تلكأخذت الحرب الباردة منحنى جديدا، حيث انتقل الص   ،0591حتى عام  0591... منذ عام " (1    

لة في بقية القارات، فظهرت أزمات عديدة ومتنوعة متمث   الحرب الباردةأصبحت  0591 إلى الشرق األقصى ومنذ عام
ية وخاصة أزمة الهند الصينية( ومع ذلك فقد كانت تظهر بين الحين واآلخر محاوالت جد   –أزمة كوبا  -)أزمة الكونغو
".... المعسكرينبين  التعايش السلميتي، إلقامة نوع من االسوفي االتحادمن جانب 

.87ص  1611بغداد  –دار الرواد  –المرجع: د. علي عودة العقابي، العالقات الدولية  
الن ص. اشرح ما تحته خط  في المطلوب:

الي: أكمل الجدول الت   (1

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
قو ة هذه األخيرة أجبرت فرنسا على قبول  أن   ورة الجزائرية، إال  راهنت فرنسا على "ديغول" للقضاء على الث     

 التفاوض.
انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبي ن فيه: المطلوب: 

 التفاوض. قبول مبدألدوافع فرنسا  (1
مبادئ جبهة التحرير الوطني في التفاوض. (1

الحدث التاريخ
60/60/1408

تأسيس حلف وارسو
19/60/1401

موقع عيون البصائر التعليمي

http://elbassair.net/
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 4من  2صفحة 

  

 الجغرافيا:
 نقاط( 60) الجزء األول:

ل أدوات فعالددددة لتجسدددديد أسدددد  العولمددددة... وأضددددحت عالقددددة هددددذه تمث دددد سااااات الماليااااةالمؤس  أصددددبحت لقددددد  "...(1    
دولي الظ داخلية...واسدتغل البندك الدد  مثيرة للجدل بسبب تدخلها في شؤونها الد   الثالعالم الث  سات بدول المؤس   عبة روف الص 

امية ليقدم قروضا مشدروطة...ليحاف  علدى مصدالل العدالم المتقددم فدي اسدتغالل مواردهدا وفدتل ول الن  التي عانت منها الد  
      ...".الرأسمالي ظامالن  الي لعب دور المدافع عن أسواقها وبالت  

 المرجع: آليات العولمة االقتصادية وأثرها على السيادة، مجلة العلوم االنسانية،                                           
 .1618الجزائر 060و 040المجلد)أ( صفحة: 80عدد                                                         

 اشرح ما تحته خط  في الن ص.  المطلوب:
 

 . 7102 التوزيع الجغرافي لصادرات وواردات الواليات المتحدة األمريكية عامل نسب إليك جدوال يمث   (1    
 بقية بلدان العالم الصين اليابان االتحاد األوربي كندا والمكسيك المناطق

 %00.4 %7.0 %0.0 %17.0 %00 الصادرات %
 %17 %11.7 %0.7 %17.0 %10.4 الواردات %

  1617المرجع: المنظمة العالمية للتجارة                                                                                         

 : عل ق على المعطيات االحصائية الواردة في الجدول. المطلوب
 
 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
ة كالخدمات الراقية والصناعات الفضائية، تتجلى القوة اإلنتاجية للواليات المتحدة       األمريكية في مجاالت عد 

نها من امتالك قو ة تصديرية وظ فتها لبسط نفوذها على الحواسيب، البرمجيات واإلنتاج الفالحي خاصة الغذائي، مم   ا مك 
 العالم.

كتب مقاال جغرافيا تبي ن فيه:   اانطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست، المطلوب:   
 عوامل القو ة االقتصادية األمريكية. (1
 مظاهر الهيمنة االقتصادية األمريكية على العالم. (1

       
 

 انتهى الموضوع األول                                                                                     
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 4من  3صفحة 

  

 الثاني الموضوع
 التاريخ

 نقاط( 60الجزء األول: )
ة بعد ورة الجزائرية يزداد خاص  ع أكثر وأعداد المنخرطين في الث  وأخذت رقعة العمليات العسكرية تتوس   ..." (1 

 القضيةتدويل التي أحدثت القطيعة بين الشعب واالستعمار الفرنسي، وساعدت على  هجومات الشمال القسنطيني
يجاد صيغة تنظيمية تستجيب لطبيعة إد لقادتها من فكان الب   ... ودفعت األحزاب إلى االنضمام للثورة الجزائرية

مؤتمر المعركة على الصعيدين السياسي والعسكري، فبدأ التفكير في عقد لقاء جامع لقادة الثورة فكان انعقاد 
 .".         ..الصومام

 )مؤتمر الصومام ظروف انعقاده...(. 60صفحة: 60لمرجع: مجلة الدراسات االفريقية العدد ا                                    

 اشرح ما تحته خط  في الن ص. المطلوب:
   

 الية:( عر ف بالشخصيات الت  1
 كريم بلقاسم -جورج بوش )األب(         -جوزيف ستالين       -                      

 
 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
راع القائم قتنع المعسكران الشرقي الشيوعي والغربي الرأسمالي باستحالة انتصار أحدهما على اآلخر في الص  ا

الث دور لت في سياسة االنفراج، التي كان للعالم الث  تمث   ،يجاد صيغ جديدة للتفاهم والتقاربإبينهما، ما دفعهما إلى 
 كبير في تجسيدها.

 
 واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبي ن فيه: العبارةانطالقا من المطلوب: 

 عوامل بروز سياسة االنفراج الدولي. (1
 الث في تجسيدها.دور العالم الث   (1
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 4من  4صفحة 

  

 الجغرافيا
  نقاط( 60) :الجزء األول

واليونددان بددد ن سددبانيا والبرتغددال إوربيدددة األقددل تطددورا مثددل ألسددات سددمل للبلدددان ااالندددماج بددين المؤس   ("... ذلددك أن  1    
دد حاااد األوربااياالت  سددات تصدبل أعضدداء فددي مؤس   طية فددي سددورو المتو ألراكة اوأن تسددتفيد مددن الدددعم المددالي...في حددين الش 

                  وبعض المساعدات...". قروضتهمل هذه المقومات األساسية وتكتفي بإسناد  بلدان الجنوباتجاه 
 .8مة العمل الدولية، صالمتوسطية ومنطقة التجارة الحرة، منظالمرجع: اتفاقيات الشراكة األورو 

 
 : اشرح ما تحته خط  في الن ص.المطلوب

 
 (.7109 -7119) ( إليك جدوال يمث ل تطور أسعار البترول لدول منظمة األوبيك ما بين1    

 دوالر :الوحدة                           
 1610 1610 1611 1616 1667 1660 السنة

 01.87 40.14 164.00 88.07 40.1 06.04 سعر البرميل
 OPEC crud oïl prise change 2016/statisticالمرجع:                                                          

 
 

                                                                                                     .دوالر 16سم =  1 االحصائية الواردة في الجدول بمنحنى بياني بمقيا  رسم: : مث ل المعطياتالمطلوب
 سم =  سنة. 1                                                                 

 
 نقاط( 60الجزء الثاني: )

م فدي الدث اقتصداديا، هنداك نصديب للعدالم المتقدد  ف العدالم الث  تخل داخلية التي ساهمت فدي باإلضافة إلى العوامل الد         
 تكري  هذا الوضع.

 انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال جغرافيا تبي ن فيه:المطلوب: 
 الث اقتصاديا.ف العالم الث  مظاهر تخل  ( 1             
 ذلك الوضع.م في تكري  دور العالم المتقد  ( 1             

 
 

 
 

 انتهى الموضوع الثاني




