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4من  1صفحة 

د 03و سا 30 المدة:
:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على

 األول الموضوع

 التاريخ
 نقاط( 60الجزء األول: )

إّن ،  دل جبهّ  التحريّر الّوطن ميدانيا    انيدأ هيدم يدح ياألدر ن بديني   دا    ط شّالمخط ّ''... إّن فشل ( 1
ل فدأ م ا نيمستميت من نيم  هداين،  فن يادا نيتيتادل نيمتمثّد ي   نيّص  الثورة الجزائري بت كثيين عماا تم قا هبيّ 

   ألا...''ح... صبح مخطط ش ل من نيخطط ن ستنم ييا نييّ ف  ميظّ نيته ج أليب نييم ئن بشكل مكثّ 
.82ص، الخطط الجهنمي  الفرنسي  ف  مواجه  الثورة الجزائري ، األسالك الشائك  المكهرب ، المرجع: محمد ياح 

خّط فأ نيّيص. منشيح م  تألتالمطلوب: 

  ياا:عّيف ب يشخصا ت نيتّ ( 8
محمد العرب  بن مهيدي. -ميخائيل غورباتشوف     –جورج مارشال     -                         

 نقاط( 60) الجزء الثان :
 مصدد يحيخدداح  ب عيددم إعدد اظ تيظدداح نينلقدد ت نيا ياددا، بمدد ، تيتّدد ألدداث  نسددتينتي ا إّن ز نل نيخطددي نيشددي عأ اندداّ 

 مييكاا نيتأ فيبت يظ م  ا يا   ايان.ني  ا ت نيمتألاظ ن 
 ، نيتب مق   ت ييخا  ت ّين فام:تيظ  نعتم ان عاى م  ايسنب نيطلق  من ني المطلوب:

  يأ ني ايا.ملمح نييظ ح نياّ  (1
  ياا.نينك س تم عاى نينلق ت نياّ  (8

موقع عيون البصائر التعليمي
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 الجغرافيا
 نقاط( 60الجزء األول: )

ألد ا ن  ييدأ  دين  ادانن ن تّ  ل االقتصّاديكت  الت  عاى تألقير  2991" نعتمات نتف قاا م ستييخت ميذ ي فم ي  (1
ألامدد   األوربّّ  حّّاداالت  ر ألّقدد  يذيلن قتصدد ااا...قااددا مددن خددلل تيسددير نيسا سدد ت تمهيددان يتألقيددر ني ألدداظ نييّ 

تددم مددن خددلل  تظهددي ههميّ  ،ا عاددى طييددر تألقيددر ني ألدداظ ن  يياددا نيي ماددا نيذي انت ددي خطدد ظ هس سدداّ مشددتيك ...
 ...". اخلي جارة الد  الت  أل ا يق نعا نيمن ملت نيت  ييا  ين ا ل ن تّ  تأمييم يألييا نيتق ل نيبب ئع فخبنت  لّ 

 بسكرة الجزائر. 00، 04ورب  ... صفح :أل المرجع: كفي  قسميوري، التكامل االقتصادي باالتحاد ا                              
 

 نشيح م  تألتم خّط فأ نيّيص.المطلوب: 
 
 .1122ل يسب إيت ج بنض ا ل نين يح ياغ ز نيمس ل ب ييسبا يإليت ج نين يمأ يسيا إيال  ا   امثّ  (8
 

 الجزائر إندونيسيا ماليزيا روسيا أستراليا قطر الدول 
 % 0.4 % 0.0  % ..2 % 0.8 % 8..1 % 82.2 (%نسب  اإلنتاج )

 .8612المصدر: تقرير االتحاد الدول  للغاز                                                                             
 

 .%4سم =  8 :ني ا ل بأعماظ  ا ياا بمقا س يسحنإلألص ئاا ني نياظ فأ منطا ت نيمّثل المطلوب: 
 مك العمود.سم = س   1                                                                                 

           
 نقاط( 60الجزء الثان : )

، ينقتص ا آخ   ي  ييم من أليث نيأل ح هيّ  إذ نين يح،تمتال ني  ا ت نيمتألاظ ن مييكاا هق ى نقتص ا فأ     
   ييا. ق نيم يأ عاى ن ستثم ي نيألي  نيمي فسا نيتّ انتما نقتص ا نيسّ فه  

 ن فام:نيطلق  من نينب يظ  نعتم ان عاى م  ايست، نيتب مق    غينفا  ت يّ  المطلوب:
 ع نمل نيق ظ ن قتص ااا ن مييكاا. (1
 ته  ن قتص ااا.  مظ هي ق ّ  (8

 

 

         

 انتهى الموضوع األول                                                                                                                                          
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 الثان  الموضوع
 

 التاريخ
 نقاط( 60) :الجزء األول

لح  نيمأل فظددا عاددى نيّسدد األحّّالف العسّّكري  تسددتهاف من يبددا نيق نعددا  االنحيّّازحركّّ  عّّدم " ك يددت  (1
ا  نيقبد   عادى ن سدتنم ي لح  تألدييح ن سداألا نيذيّيد نينمل عاى يزع نيسّ  ول ر الد  التوت  ظ  تخفيف ألاّ 

  . نإلم يي ياا ني اياظ  عاى نيتمييز  نيتفيقا نينيصييا..."
 .102ص: ، عبد الكريم غالب، المرجع: لماذا انهارت الشيوعي                                                             

 ص.  فأ نييّ  نشيح م  تألتم خطّ  المطلوب:
    

  يأ:هيمل ني ا ل نيتّ ( 8     
 تاريخه الحدث

   تأسيس حلف شمال االطلس 
  12/62/1242 
   الكوميكون تأسيس منظم  

 
 

 نقاط( 60): الجزء الثان 
نتب ع سا سا عسكييا  يىإنستينتي يته  نيش ماا ياقب   عاى نيث يظ ني زنئييا، عمات فييس   ط يإفأ     

 فش يه .يتصّاي يهذه نيسا سا  ن  يه  من ن يظ  تيظامه  مكّ ظ نيثّ ص يما  متي ماا غيي هّن ق ّ 
 ن فام:نيطلق  من نينب يظ  نعتم ان عاى م  ايست، نيتب مق   ت ييخا  ت يّ  المطلوب:

 . يظنيسا سا نينسكييا نيتأ نعتماته  فييس  ياقب   عاى نيثّ   (1
 . يظ عاى تال نيسا سا نينسكييايا فنل نيثّ   (8
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 الجغرافيا
 نقاط( 60) :الجزء األول

اطيظ ينع نيا يأ  هاف نيسّ ي فس  نيّص ا نيتأ يا ي أل يه  نيتّ نيه مّ  الموارد االستراتيجي نييفط من  " اناّ  (1  
تنا   امي ل الن  الدو نقتص انتح فأ آيا ت نإليت ج  نيت زيع، ن مي نيذي ي نل  نيتألكّ  األسواقعاى نيمص اي  

فأ سا ق  ...ا تمزيان من نيتألاّ  أمزيان من نيتش بل  ن يام ج فأ نيميظ ما ن قتص ااا نين يماا، مم  ياق
 ا. "ا اا  نإلي   اا عاى نينلق ت ن قتص ااا نيا ياّ ا  تألايان مف عياه  نيسّ ينع ت نيا ياّ نيّص 

 ..6ص: ، قص  عبد الكريم إبراهيم، المرجع: أهمي  النفط ف  االقتصاد والتجارة الدولي                                         
 

 ص.فأ نييّ  نشيح م  تألتم خطّ المطلوب: 
 

   .1122اع  نيخام ت يلتأل ا ن  ييأ سيا:   ييا ياسّ ل قاما نيمب ا ت نيتّ يال  ا   امثّ إ (8
 الوحدة: مليار دوالر.                                                                               

 الميزان التجاري  الواردات الصادرات المبادالت التجاري 
 -204 8016 .140 السلع  
 800 410 08. الخدمات

 .8612المصدر: منظم  التجارة العالمي                                                                       
 

 ني نياظ فأ ني ا ل.نإلألص ئاا : عّار عاى نيمنطا ت المطلوب
 

 نقاط( 60) :الجزء الثان 
فددا فددأ نيم دد ل ن قتصدد اي، إّ  هّيهدد  تسددنى   هدداظ نيتددأ تندد يأ ميهدد  نيددا ل نيمتخاّ اظ يغددح نيمشدد يل نيمتندداّ       
 تيماا ش ماا تخي ه  من انئيظ نيتخاف. إلألانث

 يظ  نعتم ان عاى م  ايست، نيتب مق    غينفا  ت ّين فام:نب نيطلق  من ني المطلوب:
 فا.نيمش يل ن قتص ااا نيتأ ت ن م ني اانن نيمتخاّ   (1
 .تال نيمش يلنيمقتيألا يت   ز نيألا ل   (8
 

 انتهى الموضوع الثان 




