وزارة الرتبية الوطنية

اثنوية بن أمحد خبدة/زمورة

السنة الدراسية 1439/1438
2018/2017

الشعبــة 3 :علوم جتريبية/تقين رايضي/رايضيات

املدة 03 :ساعات ونصف

اختبار بكالوراي جترييب يف التاريخ واجلغرافيا
على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني التاليني

 /1التاريخ:

s

املوضوع األول

am

اجلزء األول06( :نقاط)

«حققت الثورة اجلزائرية سنة  1961انتصارات دبلوماسية وسياسية من خالل مصادقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة على

/e
x

حق الشعب اجلزائري يف االستقالل...واضطر ديغول حتت ضغط تلك التطورات اىل التسليم ابلصفة اجلزائرية للصحراء يف سبتمرب
 1961وحبتمية التفاوض مع جبهة التحرير »

املطلوب:

m

-1اشرح ما حتته خط يف النص.
اجلزء الثاين04( :نقاط)

* بن يوسف بن خدة

n.
co

-2عرف ابلشخصيات التالية * :شارل ديغول

املصدر :ذهبية دمحان-فتيحة خبتاش/سياسة الثورة اجلزائرية يف مواجهة مشروع قسنطينة/ص72:

* جوزيف ستالني

أدرك كل من املعسكرين بعد وفاة ستالني  1953أمهية التعايش السلمي وحتمية التفاهم بني القوتني النوويتني.
املطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست اكتب مقاال اترخييا تربز فيه.

ca
tio

 -1عوامل التفاهم بني املعسكرين.

 -2أمهية التعايش السلمي يف العالقات الدولية.
/2اجلغرافيا:
اجلزء األول06( :نقاط)

ed
u

«ان النمو السريع لتدفقات التجارة العاملية اليت ميزت القرن العشرين تباطأ أو اخنفض منذ  ،2008ورغم ذلك فان العوملة مل

ترتاجع وبدال من ذلك فان التدفقات الرقمية تتصاعد يف جمال نشر املعلومات والبياانت واألفكار واالبتكار يف مجيع أحناء العامل

موسعة أطر املشاركة يف االقتصاد العاملي ،وللمرة األوىل يف التاريخ تستأثر االقتصادات الناشئة أبكثر من نصف التدفقات التجارية

y-

العاملية»

املصدر :جريدة الصوت األخر29/فرباير2016

-2على خريطة العامل املرفقة وقع األقطاب االقتصادية الثالثة الكربى يف العامل
اجلزء الثاين04( :نقاط)

en
c

املطلوب-1 :اشرح ما حتته خط يف النص.

رغم صعوابت التكتل يف أورواب اال أن بعض دول أورواب استطاعت جتاوزها وشكلت احتادا يعد اآلن قطبا اقتصاداي عامليا.
املطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ماد رست اكتب مقاال جغرافيا تربز فيه.
 -1أمهية التكتل يف تطور االحتاد األورويب.
 -2الصعوابت اليت تواجه هذا التكتل.
1
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*انتهى املوضوع األول *

املوضوع الثاين
 /1التاريخ:
اجلزء األول06( :نقاط)
-1عرف املصطلحات التالية:

* احلرب الباردة

s

-2أكمل اجلدول التايل:

* حركات التحرر

التاريخ

* الستار احلديدي

احلدث

am

1958/10/03
مؤمتر اجلزائر حلركة عدم االحنياز

/e
x

1949/04/04

اجلزء الثاين04( :نقاط)

m

تعترب هجومات الشمال القسنطيين منعطفا حامسا يف مسرية الثورة اجلزائرية مبا حققته من أهداف يف الداخل واخلارج
املطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ماد رست اكتب مقاال اترخييا تربز فيه.

n.
co

-1ظروف هجومات الشمال القسنطيين.

-2أهداف اهلجومات الداخلية واخلارجية.
/2اجلغرافيا:
-1عرف ابملصطلحات التالية:

* تبييض األموال

ca
tio

اجلزء األول06( :نقاط)

* الشركات املتعددة اجلنسيات.

* النمور اآلسيوية

-2اليك جدول ميثل عدد احملتاجني ملساعدات غذائية عاجلة يف العامل
السكان ابملليون

47

69

83

ed
u

السنوات

2015

2016

2017

2018

76

املصدر :احصائيات البنك الدويل 2017

اجلزء الثاين04( :نقاط)
تعاين كثري من الدول هاجس األمن الغذائي من خالل ارتفاع أسعار املواد الغذائية خاصة القمح.
املطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ماد رست اكتب مقاال جغرافيا تربز فيه.

en
c

-علق على الرسم

 1سم

 10ماليني

y-

املطلوب :مثل معطيات اجلدول أعمدة بيانية مبقياس

 1سم

س ـ ـ ـ ـ ــنة

-1العوامل املتحكمة يف أسعار القمح.
-2أثر ارتفاع أسعاره على الدول املستوردة

2
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األس تاذ بو سالم

