
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التربیة الوطنیة

 االمتحاناتالدیوان الوطني للمسابقات و

 

 الدیوان الوطني لالمتحانات والمسابقاتعامة                           المفتشیة ال

 

 

 

 دليل بناء اختبار

 مادة التاريخ والجغرافيا

 شهادة البكالوريا  متحانال
 

 2016نوفمبر

 

 
 





 دليل بناء مواضيع اختبار مادتي  

 التاريخ والجغرافيا في امتحان البكالوريا
                                             

یكون نوعیا  ،في مادة التاریخ والجغرافیالجمیع الشعب على اختبار  یحتوي امتحان البكالوریا      

ویكون مشتركا وموحدا بین ، ییر واالقتصاد، واللغات األجنبیةاآلداب والفلسفة والتس وخاصا في شعب

 (علوم تجریبیة ، ریاضیات  تقني ریاضي). الشعب األخرى

الثالثة ثانوي  یستهدف اختبار مادة التاریخ قیاس الكفاءات المنصوص علیها في منهاج السنة      

    :المتمثلة في

 ة حول مظاهر تطور العالم في العصر الحدیث في قدرة المترشح على استثمار مكتسباته التاریخی

 ، بناء معرفته حول تطور العالم المعاصر، ویتحكم في توظیف مفاهیم المادة ووسائلها المتنوعة

-1945(  مختلفة تخص تطور العالم والجزائر مابین  منهجي في معالجة وضعیات إشكالیةبشكل 

1989(  

یستهدف اختبار مادة الجغرافیا قیاس الكفاءات المنصوص علیها في منهاج السنة الثالثة ثانوي        

 المتمثلة في: 

 في معالجة نقدیة لوضعیات ، وتوظیفها خدام أدوات الجغرافیا بشكل منهجيتحكم المترشح في است

 .تخص دراسة واقع االقتصاد العالمي إشكالیة

   مادة التاريخ والجغرافيا في امتحان البكالوريا  هيكلة مواضيع اختبار           

، یراعى فیها الوعاء الزمني والجغرافیا واحدة في جمیع الشعب هیكلة مواضیع اختبار التاریخ          

، حیث ال یتعدى عدد المطالب في الجزء األول في التاریخ والجغرافیا  ثالثة شعبة -المخصص للمادة في كل

علوم  -لغات أجنبیة) في باقي الشعب (02ومطلبین  ( ،وتسییر واقتصاد ،فلسفة ) في شعبة آداب03(

                   ) تقني ریاضي -ریاضیات -تجریبیة

 ویتكون كل موضوع أحدهما یختار المترشح( ،على الخیار یتكون اختبار المادة من موضوعین (

 : من جزئین
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 شعبة أداب وفـلسفة وتسيير واقتصاد .1
           

 نقاط) 10(التاریخ  :أوال             

 نقاط 06: الجزء األول         

، تاریخیة، خرائط، ساللم زمنیة(نصوص ذات داللة موثوقة  ،یستثمر المترشح سندات تاریخیة   

واألحداث  التوقیع على خرائط ،التعریف بشخصیات ،مفاهیم ومصطلحات  في ضبط) ...الخصور

    .التاریخیة

 .متنوعة بین المعرفي والمهاري) 03ثالثة فقط (لشعبة أداب وفلسفة  عدد المطالب المقترحة  -

 كل فئة من) فقط 03ثالثة ( والتوقیع مع الخرائط المفاهیم والشخصیات واألحداث التاریخیة المستهدفة -   

من كل فئة من الفئات األربعة بالنسبة لشعبة تسییر  األربعة بالنسبة لشعبة آداب فلسفة وٕاثنان الفئات من

 .واقتصاد
    

 نقاط 04: الجزء الثاني          

) یتضمنان 02فقط (یجیب فیه على مطلبین  انطالقا من فقرة أو عبارة ینجز المترشح مقاال تاریخیا ،      

 األحكام.واالستنتاج، تبني المواقف وٕاصدار ، التعلیل، المعارف ،التحلیل

 

 نقاط) 10(  الجغرافیا:  ثانیا            

 نقاط 06: الجزء األول           

، صور ، خرائط، ساللم زمنیةجغرافیة یستثمر المترشح سندات  جغرافیة موثوقة  ذات داللة (نصوص        

 .علیها والتعلیق ،انجاز رسوم بیانیة ،، التوقیع على خرائطضبط مفاهیم ومصطلحات) في .الخ..
 

 ) متنوعة بین المعرفي والمهاري 03عدد المطالب المقترحة ثالثة فقط ( -           

 ) فقط 03ثالثة (، المستهدفةوالمصطلحات المفاهیم  -           

 نقاط 04: الجزء الثاني          

یتضمنان  )02فقط ( یجیب فیه على مطلبین ،شح مقاال جغرافیاانطالقا من فقرة أو عبارة ینجز المتر          

 ، وتبني المواقف وٕاصدار األحكام .والتعلیل  واالستنتاجالتحلیل  ،المعارف
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 تقني رياضي) ، رياضيات ،عب (لغات أجنبية، علوم تجريبيةباقي الش  .2
 نقاط) 10: التاریخ (أوال 

 نقاط 06: الجزء األول 

 ، صور، خرائط، ساللم زمنیةموثوقة ذات داللة (نصوص تاریخیة ،سندات تاریخیة یستثمر المترشح       

 الخ...، التوقیع على خرائط الخ) في ضبط  مفاهیم ومصطلحات، التعریف بشخصیات...   

 ) متنوعة بین المعرفي والمهاري02فقط (، اثنان عدد المطالب المقترحة  -   

) فقط من كل 03ثالثة ( والتوقیع مع الخرائط  المفاهیم والشخصیات واألحداث التاریخیة المستهدفة -   

    .فئة

 نقاط 04: الجزء الثاني          

) یتضمنان 02مطلبین فقط (انطالقا من فقرة أو عبارة ینجز المترشح مقاال تاریخیا ، یجیب فیه على     

 .، تبني المواقف وٕاصدار األحكامواالستنتاج ، التعلیل،التحلیل ،المعارف
 

 نقاط) 10(  الجغرافیا:  ثانیا            

 نقاط 06: الجزء األول           

، خرائط ، ساللم زمنیة ، صور جغرافیة یستثمر المترشح سندات  جغرافیة موثوقة  ذات داللة (نصوص       

 .خرائط ، انجاز رسوم بیانیة، والتعلیق علیهایع على ، التوقضبط مفاهیم ومصطلحات) في الخ...

 ) متنوعة بین المعرفي والمهاري 02فقط ( اثنان عدد المطالب المقترحة -           

 ) فقط 03المفاهیم والمصطلحات المستهدفة ، ثالثة ( -           

 نقاط 04: الجزء الثاني          

) یتضمنان 02مطلبین فقط (انطالقا من فقرة أو عبارة ینجز المترشح مقاال جغرافیا ، یجیب فیه على      

 تبني المواقف وٕاصدار األحكام .  و  والتعلیل  واالستنتاج  ، التحلیلالمعارف
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