
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية                                                 مديرية التربية لوالية الطارف    

  بكالوريا تجريبي
  2017دورة مـــاي                                                لغات أجنبية الشعبة:     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ونصف ساعات  3المادة : تاريخ و جغرافيا                                                          المدة : 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أن يختار أحد الموضوعين التاليين: الممتحنعلى 
  الموضــــوع األول:

  التاريخ:
  نقاط) 06:( األولالجزء 

إلى تبني  الشيوعيةواتجھت الدول السائرة في فلك  ،الحرب الباردةسقط جدار برلين رمز ...«            
بين جورج بوش  قمة مالطا.و قد أعلن في ..الخط الديمقراطي الذي طال االتحاد السوفييتي نفسه 
                                                     ».غورباتشوف على انتھاء الصراع بين المعسكرين...

  .44الكتاب المدرسي سنة ثالثة ثانوي ص

  : المطلوب

  .السندتحته خط في  عرف ما-1  
  أكمل الجدول األتي:-2  

 الحدث التاريخ
 تأسيس الجنة الثورية للوحدة و العمل 

  1958سبتمبر19
 تأسيس حلف جنوب شرق أسيا 

  

  نقاط) 04(:الجزء الثاني  
   ريين الفيتناميين:قال أحد القادة العسك

.. أو يخرج سالما نقاومه... ولكن العيب أن يدخل ولن أرضنا.ليس العيب أن يدخل العدو ... «           
  ».من أرضنا...

  
   فيه:اكتب مقاال تاريخيا تبرز  درست،انطالقا من العبارة واعتمادا على ما  المطلوب: 

  
  ائر.خصائص التحرر في كل من الھند الصينية والجز -1

  .موقف المعسكرين من الحركات التحررية  -2
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  الجغرافيا
  نقاط) 06( األولالجزء  
  

المباشرة رأسمال ناتج عن المضاربة.وترتبط أساسا ببعض المراكز المالية االستثمارات تشكل ...«      

بشكل شبه مستمر. لندن و باريس وھي مترابطة متكاملة تشتغل  طوكيو، على المستوى العالمي: نيويورك،

الشركات الكبيرة أموال المستثمرين المؤسسين كالبنوك و صناديق الضمان االجتماعي و  البورصاتتستقبل 

  »....المتعددة الجنسيات

  .33الكتاب المدرسي سنة ثالثة ثانوي ص                                                                                  

  .السندرف ما تحته خط في ع-1  

  على خريطة العالم الصماء وقع ثالث دول عواصمھا مذكورة في النص. -2  

  

  نقاط ) 04: ( لجزء الثانيا

يشھد الفضاء الجغرافي في االتحاد األوربي صعوبات وأزمات تعيق اندماجه، مما يتطلب االختيار بين      

  أوربا موحدة أو أوربا مفككة.

  المطلوب: 

   فيه:انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، أكتب مقاال جغرافيا تبرز         

  مظاھر االندماج االقتصادي في االتحاد األوربي. -1

  التحديات التي تواجه اندماجه. -2
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  الموضوع الثاني

  :التاريخ

  نقاط ) 06(لجزء االولا

صدمة نفسية كبيرة ، أربكت اإلدارة االستعمارية وللتخفيف من حدة ذلك ، عھد ھزة عنيفة والثورة  أحدث إعالن... «     

، ألنھم أدركوا  للكفاح المسلحالفرنسيون إلى تغليط الرأي العام المحلي والعالمي ، سعيا منھم إلفشال أي احتواء شعبي 

   ».... لبيان أول نوفمبر يا يقينا أن العمليات العسكرية األولى تعتبر مؤشرا حقيقيا ، وتجسيدا فعليا وحقيق

  .24 – 21خطا موريس وشال ، ص  ،جمال قندل                                                                                                

  المطلوب : 

  عرف ما تحته خط . -1

  .ھاري ترومان-   فيدال كاسترو    -حمد بن بلة       أ-عرف الشخصيات االتية:    -2

  نقاط ) 04( :الجزء الثاني

ركزت الو.م.أ بعد تفكك المعسكر الشرقي الشيوعي على توسيع سيطرتھا بفرض ھيمنتھا السياسية واالقتصادية        

  والعسكرية على العالم وذلك بتوظيف مؤسسات ووسائل وفق متطلبات استراتيجياتھا.

  المطلوب : 

  ة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه: انطالقا من العبار        

  مالمح النظام الدولي الجديد. -1

  انعكاساته السياسية واالقتصادية على العالم الثالث. -2
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  :الجغرافيا

  نقاط ) 06( الجزء االول:

من فكرة  سات العالمية والدول الكبرى انطالقاسنتھا المؤس التنميةعرفت بداية التسعينات جھودا كبيرة في مجال ... «   

التي تجعل مجمل البلدان الفقيرة على عتبة النمو االقتصادي والقدرة على التسيير الذاتي، واعتبرت النظام  األسواقتدعيم 

  .»كمحرك جديد للتقدم والرفاه االقتصادي على المستوى العالمي... – العولمة –الدولي الجديد 

  .154السنة الثالثة ثانوي جغرافيا، ص  ،الكتاب المدرسي                                                                             

  :المطلوب

  .في السند عرف ما تحته خط -1

  :2014  –2002إليك جدوال يمثل تطور أسعار البترول من  -2

2014  2011  2009  2008  2007  2006  2005  2003  2002  ةالسن

111.66 79.44  61.48  96.99  72.45  65.14  54.41  28.89  24.95  السعر بالدوالر

  

    احصاءات عالمية ، األوبك:المصدر                                       

    المطلوب:

    .علق على معطيات الجدول-       

  نقاط ) 04(  الجزء الثاني:

       كان العالم ويكتسي أھمية بالغة في المبادالت التجارية العالمية.يعد القمح الغذاء األساسي لنصف س         

  :المطلوب

  انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، أكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه:         

   .أھمية القمح -1

  انعكاسات احتكار الدول المصدرة لھذه المادة على العالم الثالث. -2
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 اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط المتحان البكالوريا التجريبي 
 لغات أجنبية 3 الشعبة:  والجغرافيا:التاريخ  مادتي:اختبار 

بكالوريا التجريبي نعناصر اإلجابة المتحا  
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 الموضوع األول
التاريخ:

        الجزء األول:
 1 -شرح المصطلحات:

):صراع  إيديولوجي بين الشرق الشيوعي و الغرب الرأسمالي في ظل 1989-1945:(الحرب الباردة 
ا س) فسخر الطرفان إمكانيات مادية و بشرية معتبرة في تنافس حاد  -القطبية (و.م.االثنائية 

سياسيا،اقتصاديا و عسكريا دون المواجھة المباشرة.
:مذھب سياسي و اقتصادي يمثل المرحلة العليا لالشتراكية يقوم على مبدأ الحزب الواحد حيث الشيوعية

ل مرة بعد نجاح الثورة البلشفية.تزول الطبقية طبقھا االتحاد السوفيتي ألو
 04و  03لقاء ابرم بين الرئيس األمريكي جورج بوش األب و ميخائيل غورباتشوف في :قمة مالطا

أعلن فيه عن نھاية الحرب الباردة. 1989ديسمبر 
2-جدول األحداث:

 الحدث التاريخ
23/03/1962  تأسيس الجنة الثورية للوحدة و العمل 
1958سبتمبر19  تأسيس الحكومة المؤقتة الجزائرية 

08/09/1954  تأسيس حلف جنوب شرق أسيا 
        الجزء الثاني:       

شعوب إفريقيا وآسيا بين المد التحرري وتزايد أطماع القوى الخارجية عليھا . المقدمة: 
العرض : 

:  في كل من الھند الصينية والجزائر  التحررخصائص  -1
* في الھند الصينية : 

اعتماد حرب العصابات  -
العنف والشراسة وضخامة التضحيات  -
تعدد األطراف التي حاربتھا  -
الزمن الطويل . -

* في الجزائر : 
نجاحھا في إثبات مبدأ ما أخذ بالقوة السترد إال بالقوة  -
مناصرة حركات التحرر والقضايا العادلة  -
محاربة االستعمار واالمبريالية  -
مواصلتھا لثورة التعمير بعد ثورة التحرير  -
نحاجھا في إفشال السياسة االستيطانية األوربية خارج أوربا. -
.موقف المعسكرين من الحركات التحرر -2

وداعما جاء موقفه داعما للحركات التحررية ضد القوى االستعمارية الرأسمالية االتحاد السوفيتي : 
للمقاومة الشعبية في الھند الصينية  ضد الھيمنة الرأسمالية على شعوب المنطقة وإقامة أنظمة سياسية غير 

خاضعة للرأسمالية .
رفضت استمرار الھيمنة االستعمارية على الھند الصينية وطالبت بوضعھا تحت الوصاية الو.م.أ : 

ظام السياسي الذي يريده في إطار حق الشعوب في األممية مع إعطاء شعبھا الحق في اختيار نوع الن
تقرير مصيرھا .

رغم تمسك القوى االستعمارية بمصالحھا إال أن إرادة الشعوب أقوى وال تقھر. الخاتمة:
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الجغرافيا:
          الجزء األول:

 1 -شرح المصطلحات:
فالحيه،صناعية،خدماتية أو غيرھا لتحقيق :توظيف رؤوس أموال النجاز مشاريع اقتصادية االستثمارات

ربح مالي أو منفعة اجتماعية.
مؤسسة مالية أو سوق مالية تستقطب اإليداعات المالية و االستثمارات يتم تداول فيھا أسھم و البورصات:

سندات وتحدد فيھا أسعار العمالت و المواد اإلستراتيجية كالبترول،المعادن،...
: شركات عمالقة احتكارية متعددة الوظائف لھا فروع في العديد من دول الجنسياتالشركات المتعددة 

العالم مقرھا الدولة األم.
2-التوقيع على الخريطة:

العنوان:
اليابان- فرنسا    -الو.م.ا   -التوقيع:

          الجزء الثاني:
مكانته العالمية .االتحاد األوربي بين ضرورة التكتل وتحديات الحفاظ على المقدمة :

.مظاھر االندماج االقتصادي في االتحاد األوروبي-
*إلغاء الرسوم الجمركية.

*تحقيق حرية مرور اليد العاملة.
*اعتماد سياسة فالحية موحدة.

*إقامة مشاريع صناعية مشتركة.
*وضع تدابير تجارية موحدة.
* وضع نظام نقدي أوروبي

: التحديات التي تواجه اندماجه -
التباين اإلقليمي وتفاوت النمو االقتصادي بين دوله  -
األزمات الدورية المالية والسياسية . -
عدم احترام مبدأ األفضلية بين دوله . -
ھجرة وتدفق مواطني أوربا الوسطى والشرقية العضوة إلى أوربا الغربية . -
  افتقاره للمواد األولية . -
   التلوث.شبح الشيخوخة ومشكل  -

  العالمية.وأحد األقطاب  قوة اقتصاديةرغم الصعوبات التي تواجه االتحاد األوربي إال أنه يبقى  خاتمة:

 الموضوع الثاني
التاريخ:

        الجزء األول:
شرح المصطلحات: 1-
المسلح.تغيير جدري للوضع القائم في الجزائر إبان الفترة االستعمارية عن طريق العمل  :الثورة -
مجموع العمليات العسكرية والفدائية التي قام بھا الثوار الجزائريين داخل وخارج  :المسلحالكفاح  -

السيادة.بھدف تحقيق االستقالل واسترجاع  1962 -1954الجزائر في الفترة الممتدة مابين 
حريرية أول وثيقة سياسية رسمية لجبھة التحرير التي حددت مبادئ الثورة الت : بيان أول نوفمبر -

الكبرى وأھدافھا ووسائل تحقيقھا .
التعريف بالشخصيات : 2   
رجل سياسي جزائري ، أول رئيس للجزائر بعد االستقالل  ، من أعضاء الوفد الخارجي : أحمد بن بلة  -

.. 1956/  10/ 22، من الذين تعرضوا للقرصنة الجوية 
)  : رجل سياسي كوبي ، رئيس كوبا ، قاد الثورة ضد باتيستا العميل  2016-1927( وفيدال كاستر -

. 1962، وكان أكبر المعارضين لسياسة أمريكا عرفت فترته أزمة الصواريخ سنة  1959للو.م.أ سنة 
أمر بقنبلة اليابان  ارتبط اسمه بنھاية الحرب العالمية الثانية،)1953-1945الو.م.ا (رئيس ھاري ترومان-

نوويا ، سمح بھجرة اليھود إلى فلسطين.
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           الجزء الثاني:
الثالث.وانعكاساتھا على العالم  1989العالقات الدولية في ظل األحادية القطبية بعد  المقدمة:
العرض:

:الجديدمالمح النظام الدولي  -1
القطبية.زوال القطبية الثنائية وبروز األحادية  -
انھيار المعسكر الشرقي وتفكك االتحاد السوفيتي . -
ھيمنة الو.م.أ على المنظمات الدولية واإلقليمية وتسخيرھا لخدمة مصالحھا . -
تراجع دور ھيئة األمم المتحدة وحركة عدم االنحياز في القضايا الدولية . -
:  انعكاساته السياسية واالقتصادية على العالم الثالث -2
   االقتصادية: -
  زيادة الفوارق االقتصادية بين العالم المتقدم والعالم المتخلف . -
  التدخل في تسيير الشؤون االقتصادية من خالل المؤسسات االقتصادية والمالية العالمية . -
  تراجع التنمية في العالم المتخلف وتزايد حجم الديون .  -

وضرورة تكتل دول الجنوب لمواجھة التحديات الكبرى .خطورة النظام الدولي الجديد ،  خاتمة :
       

:الجغرافيا
: الجزء األول          

شرح المصطلحات : 1-
مصطلح اقتصادي يعني مجموع القرارات واإلجراءات والمشاريع التي تھدف إلى االستغالل :  التنمية -

. االقتصادي والرفاھية االجتماعيةاألمثل لإلمكانات  المادية والبشرية  بھدف تحقيق التطور 
و التصدير و مختلف  دھي مناطق التبادل التجاري و التي تعرف حركة كثيفة في االستيرا:األسواق-

األنشطة التجارية.
إزالة الحواجز أمام انتقال السلع و الخدمات و  واستھالكا  عبر تعني عالمية السوق إنتاجا : العولمة -

   رؤوس األموال و المعلومات و أنماط العيش وھي تمثل خطر وتحدي لدول المتخلفة  . 
التعليق:  -2
عدم استقرار أسعار البترول في األسواق العالمية . -
 2009انخفاض األسعار سنة  -
. 2012ارتفاع أسعار البترول بشكل محسوس سنة  -
لزيادة الطلب واالستھالك العالمي . 2012و  2002تضاعف األسعار بخمس مرات بين  -

ن ) 04( الجزء الثاني: 
القمح بين القيمة الغذائية واألھمية اإلستراتيجية في المبادالت التجارية. المقدمة:
العرض: 

أھمية القمح : -1
  الغداء األساسي لمعظم سكان العالم  .  -
ئدات المالية للدول المصدرة له .ضخامة العا -
القابلية للتخزين لمدة طويلة  -
مادة أولية للصناعات الغذائية  -
.مادة إستراتيجية وأداة ضغط ( السالح األخضر ) -
انعكاسات احتكار الدول المصدرة لھذه المادة  على العالم الثالث :-2
التبعية الغذائية. -
وحرية قراراتھا السياسية . رھن الدول المستورة لسيادتھا -
تزايد حجم الديون . -
تأثر الوضع السياسي واالجتماعي ( االضطرابات االجتماعية كالمجاعات وسوء التغذية ) . -

األمن الغذائي مرھون بحسن استغالل اإلمكانات المتاحة وتفعيل التعاون الدولي . الخاتمة :
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