الجمهىرية الجسائرية الذًمقراطية الشعبية
وزارة التربية الىطنية
مذًرية التربية الجسائر وسط

ّ
ّ
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ّ
املادة :الحاريخ والجغرافيا
َ
املسحىي :الثالثة جانىي ع ت

الحاريخ2020/08/04 :
املذة 03 :س ـ ـ ــا و 30د

امححان البكالىريا الحجريبي

على املترشح أن ًخحار أحذ املىضىعين الحاليين
املىضىع َ
ألاول

.

الحاريخ:

الجسء ألاول:
السنذ " ...فمىز جىكُؼ) اثفاقية سالت الثانية( إلى إلاغالن غً البروسترويكا زم )هذم جذار
برلين(و)ثىحيذ الاملانيين( الى انهُاس إلاثحاد السىفياجي .تهُأث الظشوف للهُمىت لامشٍىُت غلى املعخىي
إلاكخصادي والعُاس ي  ...وأفشصث أوٌ أحادًت كطبُت ظُاظُت وأًذًىلىجية وان لها لازش الػمُم في
إلاظشاع بىطؼ هظام دولي جذًذ"...

املطلىب:
 )1اششح املفاهُم واملصطلحاث التي وسد جحتها خط في العىذ
 )2حذد جىاسٍخ لاحذار الىاسدة بين كىظين

الجسء الثاني:
كاٌ بُير فشاوغ ماهذٌغ سئِغ الحيىمت الجمهىسٍت الشابػت " ...وكذ اجخزها إلاجشاءاث الصاسمت ...
وأغذدها جمُؼ إلامياهُاث حتى جخغلب كىة لامت .إن الجضائش هي فشوعا مً فالهذس ،حتى اليىوغى .لِغ
هىان إال كاهىن واحذ و بشمل ـ ـان واحذ .هزا هى الذظخىس وهزه إسادجىا "

املطلىب:
إهطالكا مً اللىٌ ونىاء غلى ما دسظذ اهخب ملاال جاسٍخُا مىضحا فُه
 )1إظتراجُجُاث الجمهىسٍت الفشوعُت الشابػت لللظاء غلى الثىسة
 )2سدود فػل الثىسة حىٌ هزه إلاظتراجُجُاث
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الجغرافيا:
الجسء ألاول:
"...إسجفػذ أظػاس الىفط في ألاسىاق العاملية بشيل هبير إر ججاوصث  70دوالس للبرميل في نهاًت ظىت 2006
...وٍشي مىذونىن في منظمة ألاوبيك أن الػىامل العُاظُت هي التي جشفؼ العػش مشذدًً غلى أهه ال هلص
في مػشوض الىفط في العىق "...

املطلىب:
 )1اششح املفاهُم واملصطلحاث التي جحتها خط
 )2إلًُ جذوال ًمثل حجم إلاهخاج وإلاظتهالن الُىمي للبتروٌ لبػع الذوٌ – ظىت 2018
الذول

وم ا

الصين

الهىذ

سوظُا

العػىدًت

إلاستهالك مليىن برميل

20

13

05

03

03

إلانحاج مليىن برميل

15

03

02

10

12

املشجؼ هخاب حلائم الػالم إلداسة مػلىماث الطاكت الامشٍىُت 2018

املطلىب:
 )3مثل الجذوٌ بأغمذة بُاهُت بملُاط 01ظم ----غمىد01 .ظم02----ملُىن بشمُل
 )4غلى خشٍطت الػالم املشفلت وكؼ الذوٌ الىاسدة في الجذوٌ

الجسء الثاني:
غمل كادة أوسونا مىز  1944غلى أن جيىن اللاسة لاوسونُت البِذ لاوسوبي املىحذ .في إطاس جىخل ًظمً
املصالح املشترهت للذوٌ لاوسونُت

املطلىب:
إهطالكا مً اللىٌ ونىاء غلى ما دسظذ اهخب ملاال جغشافُا مىضحا فُه
 )1أهم املحطاث التي مش بها هزا الخىخل
 )2مظاهش اللىة والظػف في هزا الخىخل.
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الموضوع الثاني
الحاريخ:
الجسء ألاول:
السنذ " ...بػذ غُاب إلاجحاد العىفُاحي هلطب دولي مؤزش في العُاظت الذولُت ،حػشض الخىاصن الذولي
إلى خلل هبير إًزاها بنهاًت القطبية الثنائية ونذاًت غهذ اللطبُت لاحادًت مثلتها الىالًاث املخحذة لامشٍىُت
واملىاداة بما أظمخه النظام الذولي الجذًذ ،وجشاجؼ وطػف دول الجنىب…"
املرجع :غبذ الػظُم جبري حافظ – الىظام الذولي الجذًذ

املطلىب:
 )1إششح املصطلحاث التي جحتها خط في العىذ.
 )2أهمل الجذوٌ الخالي:
ثاريخه

الحذث
إجفاكُت ظالذ 1

 13ماي 1958
جأظِغ مىظمت اليىمُيىن

الجسء الثاني:
إن العُاظت الخىظُػُت العىفُاجُت في أوسونا تهذف الى الهُمىت الػعىشٍت وإلاظتراجُجُت وإلاكخصادًت ...
مما جػلها جؤزش غلى الػالكاث الذولُت وجؤصم في الػالكاث الذولُت بػذ الحشب الػاملُت الثاهُت..

املطلىب:
إنطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:

 )1مظاهش الخىجش بين املػعىشًٍ في أوسونا
 )2الىظائل العُاظت وإلاكخصادًت التي وظفها العىفُاث ليشش إًذًىلىجُخه في الػالم.
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الجغرافيا:
الجسء ألاول:
السنذ " ...حػمل الجضائش حالُا غلى جىىَؼ صادساتها بما في رلً مىخجاتها الىفطُت مً (املىخب الجضائشي
لدشجُؼ الحجارة الخارجية) وأغلً وصٍش الخجاسة الجضائشٍت في  2005/02/26أن الجضائش جأمل لالهظمام إلى
منظمة الحجارة العاملية كبل نهاًت  2005وكاٌ أن الجضائش جخلذ غً إلاقحصاد املىجه وفخحذ العىق
للمىافعت وألغذ العػش لادوى للخصذًش "....
املرجع :الىخاب املذسس ي ظىت الثالثت جغشافُا ص 168

املطلىب:
 )1إششح املصطلحاث التي جحتها خط في العىذ
 )2إلًُ جذوال ًبين مػذالث البطالت في بػع دوٌ الػالم ظىت  2017م
الذولت
اليعبت%

الُابان
3.0

املاهُا
4.2

إًشان
11.3

الى.م.ا
4.9

الجضائش
11.4

بىحعىاها
18.6

املصذس إلاحصائُاث الػاملُت طبػت غام  2017م

املطلىب:
مثل اسكام الجذوٌ بىاظطت أغمذة بُاهُت بملُاط سظم:
1ظم 2% <-----
1ظم  <-----دولت

الجسء الثاني:
حػذ الى.م.أ هأهبر كىة في الػالم مىىتها مً كُادة الػالم املخلذم وجػله مهُمىا في شتى املُادًً.

املطلىب:
إهطالكا مً الػباسة واغخمادا غلى ما دسظذ اهخب ملاال جغشافُا جبين فُه:
 )1غىامل جطىس الػالم املخلذم
 )2مظاهش جلذم الى.م.أ هىمىرج مً الػالم املخلذم.

بالحىفيق للجميع
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