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المدة 30 :سا و 03د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:

د

يحتوي الموضوع األول على ( )30صفحات (من الصفحة  1من  6إلى الصفحة  3من )6

الموضوع األول
التـاريخ
الجزء األول 60( :نقاط)

ظمة الخاصة على إثر اكتشافها اتّسم
إن الموقف الذي اتّخذته حركة انتصار الحريات الديمقراطية من المن ّ
ّ ... " )1
يتجز من
ظمة أنشئت بقرار من المؤتمر ،وتعتبر جزءا ال ّأ
أن هاته المن ّ
بالتّخلي والتّنكر والتّحّلل منها ،ومن المعروف ّ

ويعد للبدء في الكفاح المسّلح".
الحركة ،فهي تمثّل تنظيمها العسكري الذي يتهيأ ّ

المرجع :قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر د /جمال قّنان ،المتحف الوطني للمجاهد (الجزائر)  ،1991ص.222

النص.
المطلوب :اشرح ما تحته خ ّ
ط في ّ

عرف بالشخصيات التّالية:
ّ )2
 -حسين آيت أحمد.

– هاري ترومان.

الدولية التّالية:
 )3على خريطة العالم المرفقة وّقع األزمات ّ
 -أزمة برلين

 -أزمة كوريا.

 -أزمة السويس.

الجزء الثاني 61( :نقاط)
السوفياتي والغربية بزعامة الواليات المتّحدة
النفوذ بين الكتلتين ّ
الصراع على مناطق ّ
ّ
الشرقية بزعامة االتّحاد ّ
إن ّ
هددت أمن شعوبه.
األمريكية جعل من العالم الثّالث مسرحا لبؤر التّوتّر ّ

تبين فيه:
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا ّ
الصراع بين الكتلتين.
 )1طبيعة ّ
الصراع على العالم الثّالث.
 )2انعكاسات ّ

صفحة  1من 6
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الجغرافيا

الجزء األول 60( :نقاط)
إن أهم نتيجة إلزالة الحواجز الجمركية تتمثّل في غزو منتجـات البلدان الثّرية ألسواق بلدان الجنوب التي
ّ ..." )1

السوق العالمية ،وحتى عندما تتوفر لها تلك اإلمكانيات مثلمـا هو عليه الحال
تفتقد منتجاتها إلمكانيات المنـافسة في ّ
فإنها تتعرض لنظـام المحاصصة ،أو هي تجبر على منافسة منتجات بلدان
النسيجية والفالحيةّ ،
بالنسبة للمنتجات ّ

الشمال المدعومة من طرف حكوماته ـا ،وحتى عندما توجد خالفـات تجارية تعرض على منظمة التجارة العالمية."...
ّ

المرجع :جون زيغلر ،مقابلة صحفية .مجلة  ،courrier internationalعدد  62ديسمبر .2662

النص.
المطلوب :اشرح ما تحته خ ّ
ط في ّ
 )2إليك جدوال يمثّل نسب أكبر مصدري الغاز الطبيعي لالتّحاد األوربي لسنة :8102
قطر
الجزائر
النرويج
روسيا
الدول
النسب ()%

16.0

16.1

32.2

1.9

بلدان أخرى
60

المصدر Eurostat :أول ثالث أشهر من عام .2612

المطلوب :مثّل المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول بدائرة نسبية بمقياس رسم :نصف القطر  61سم.
 )3عّلق على الرسم (الدائرة النسبية).
الجزء الثاني 61(:نقاط)
الشمال اليوم ،إالّ ّأنه مازال يواجه العديد من
الرقي االجتماعي اللذان يميزان عالم ّ
رغم ّ
التقدم االقتصادي و ّ

المشاكل.

تبين فيه:
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا ّ
الشمال.
التقدم االقتصادي واالجتماعي لعالم ّ
 )1مظاهر ّ
 )2المشاكل التي تواجهه.
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خريطة العالم

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

انتهى الموضوع األول
صفحة  3من 6

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا \ الشعبة :تسيير واقتصاد \بكالوريا 2020

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على ( )30صفحات (من الصفحة  4من  6إلى الصفحة  6من )6

التاريخ

الجزء األول 60( :نقاط)
السلمي على أداء منظمة األمم
...'')1هذا وقد انعكس االنفراج الذي شهدته عالقات القطبين خالل مرحلة التّعايش ّ
الدولية."...
الم ّتحدة  ...كما أظهر القطبان قد ار من التّفاهم والتّعاون بهدف احتواء األزمات ّ

المرجع :ممدوح منصور وأحمد وهبان ،التاريخ الدبلوماسي للعالقات السياسية بين القوى الكبرى  ،1991/1210ص .221

النص.
المطلوب :اشرح ما تحته خ ّ
ط في ّ
عرف بالشخصيات التّالية:
ّ )2

 -رونالد ريغن

 -جوزيف بروز تيتو

 )3أكمل الجدول التّالي:
التاريخ

الحدث
مشروع ايزنهاور

 19مــــاي 1900

الجزء الثاني 61( :نقاط)

تدعم المجهود السياسي والعسكري بجهاز
الثّورة الجزائرية كحركة تحررية لم تغفل البعد ّ
الدولي ،لذلك ارتأت أن ّ

دبلوماسي يقيها كل أشكال التعتيم والتشويه.

تبين فيه:
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا ّ
 )1المجهود السياسي للثّورة التحريرية على المستوى الخارجي.
 )2أهداف دبلوماسية الثّورة.

صفحة  4من 6
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الجزء األول 60( :نقاط)

 ...'' )1يشير المفهوم االقتصادي للعولمة إلى منظومة من العالقات االقتصادية المتشابكة التي تزداد تعقيدا

للسلع دون أسواق
لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد  ...حيث ال قيمة لرؤوس األموال دون االستثمارات ،وال قيمة ّ
متعددة الجنسيات شهدت العولمة تطو ار اقتصاديا ومعلوماتيا و ّأدى هذا التّطور إلى
تستهلكها ،فمنذ بدء تطور ّ
الشركات ّ
الشركات.''...
اإلسراع
بتضخم هذه ّ
ّ
المرجع :د .نعيمة غالية ،إعالم العولمة ومجتمع المعلومات نحو تحديد آليات الهيمنة .العدد  ،2660/10ص.13

النص.
المطلوب :اشرح ما تحته خ ّ
ط في ّ
 )2إليك جدوال يمثّل اإلنتاج اليومي للبترول في بعض دول العالم عام .8102

الوحدة :مليون برميل يوميا.

الدول

الو.م األمريكية

م.ع.السعودية

روسيا

الصين

العراق

إيران

اإلمارات

االنتاج اليومي

11.20

12.39

11.21

1.21

1.12

1.6

3.10

المرجع :مدخل نظري ألسواق النفط العالمية ص 21عام .2612

المطلوب :عّلق على المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول.
 )3على خريطة العالم المرفقة وّقع ثالث دول عضوة في منظمة األوبيك واردة في الجدول.
الجزء الثاني 61( :نقاط)

النابض القتصاد الواليات المتّحدة األمريكية لما يتوّفر عليه من إمكانيات
الشمالي ّ
يشكل اإلقليم ّ
ّ
الشرقي القلب ّ

ضخمة ومتّنوعة.

تبين فيه:
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا ّ
الشرقي للواليات المتحدة األمريكية.
الشمالي ّ
 )1إمكانيات اإلقليم ّ

الشرقي في اقتصاد الواليات المتّحدة األمريكية.
الشمالي ّ
 )2دور اإلقليم ّ
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خريطة العالم

ش
ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة
انتهى الموضوع الثاني
صفحة  6من 6

