
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
2021دورة:          التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

تسيير واقتصاد  الشعبة:
            التاريخ والجغرافيا اختبار في مادة:

5من  1صفحة 

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

األول الموضوع
(00من  02إلى صفحة  00 من 00صفحات )من صفحة  (02)يحتوي الموضوع األول على 

: لتاريخا
نقاط( 00) الجزء األول:

وفقيا فياا ا فيي و ي  من أول اختبار فيي القتيال م   جيش التحرير الوطني: لقد خرج الصومامميثاق جاء في "  (0
 صيير  فييي خدمييو الب ييا  صيي ر بييي..ا ففف فقييد ألييبل لميييو التدو ييت وانبييادل التييي وييب  ا  ي.يي  جيي.   ييو  

 .222ثانوي. صفحة: المرجع: الكتاب المدرسي. السنة الثالثة          االيتعمار  لدولو من أك.ر دول العال "ف  
 

فالب صفي  خل   تلت  مااورح يييي   :المطلوب

 :  الت ال.وف بالوخص.ا   ر   (2

مصطفى بن بولعيد    -      دوايت ايزنهاور -     
 

:كمل الجدول الت اليأ (2
تاريخه الحدث

تأسيس مكتب الكومنفورم

01/00/0600

نقاط( 00) الجزء الثاني:
تم     العال ا  . ن القوت ن خالل اللرب الباردل باوتداد الت وتر والتأ  ، لتى كاد  أن تبدلع مواج و مباورل       

لتي كان لكتيو العال  الثالث ي ي.ايو االبفراج، ا. ب ما، إال  أن  ايتلالو ابتصار ألدهما  يى اآلخر، دفع ما إلى ت.ب  
 في إرياا اف دور
ن ف. :اكتب مقاال تار خ.ا ت.    ،وا تمادا  يى ما دري  العبارل ابدال ا من المطلوب:   

 فأيباب   ور ي.ايو االبفراج . ن القوت ن (0
دور كتيو العال  الثالث في إرياء ي.ايو االبفراجف (2

موقع عيون البصائر التعليمي

http://elbassair.net/
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 5من  2صفحة 

 
 

 الجغرافيا: 
 نقاط( 00) الجزء األول:

العولمو المال.و هي الباتج األياييي لعمي.يا  التليرر الميالي، والتليول إليى ميا .ييمى باالبيدماج الميالي، مميا  "ففف (0
ففف و.مكن االيتدالل  ين العولميو المال.يو بميوير ن، الميوير األول: هيو األسواق الماليةأدى إلى تكامل وارتباط 

دول الصبا .و المتقدمو، ل ث تو ر ال..ابا  إلى تدور لج  المعامال   .ر اللدود في األي   واليبدا  في ال
، والميور الناتج المحلي اإلجماليمن  % 01أن  المعامال  الخارج.و في األي   واليبدا  كاب  تمث ل أ ل من 

 الثابي: هو تدور البقد األجب.ي  يى الصع د العالمي"ف  
                   .   2. صفحة 2المرجع: صالح مفتاح. مجلة العلوم االنسانية. جامعة محمد خيضر بسكرة. العدد                           

 فالب صفي  تلت  خل   مااورح  المطلوب:
 ف  8102إل.ك جدوال .مث ل بيبو مياهمو بعض القوى اال تصاد.و في التجارل العالم.و  ا   (2

      
 

 
 

 .2006(.المركز العالمي للتجارة. عام: O.M.Cالمصدر: منظمة التجارة العالمية)                            
 

 : بمقياسف واحد بأعمدة بيانية في معلمل المعد.ا  انلصاا.و الواردل في الجدول مث  ( أالمطلوب: 
 0  0= سم %   . 
 0   لكل عمودسم. 

 الري  ال..ابيف ي ت  يى  (ب

 نقاط( 00) :الجزء الثاني
بم.يو اال تصياد.و لركو ريوس األميوال ويير و تبقي يا فيي اال تصياد العيالمي  ييى دفيع  جييو الت   ت ا د ياه      

 في العال ، وربل  ال ا  ا تصاد.و . ن دول ف
 :ت.  ن ف.  جغراف.اكتب مقاال اوا تمادا  يى ما دري ،  العبارلابدال ا من  :المطلوب     

 لركو ريوس األموال في اال تصاد العالميفأيباب ت ا د  (0
 دور لركو ريوس األموال في العال ا  اال تصاد.وف (2

 

                                                                       لانتهى الموضوع األو                                   

 الوارداتنسبة  نسبة الصادرات %النسبة 
 % 6.0 % 9.7 سيويةالتنينات اآل

 % 2.0 % 3.9 النمور اآلسيوية
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 5من  3صفحة 

 
 

 الثاني الموضوع
 (00من  00إلى صفحة  00من  02( صفحات )من صفحة 02يحتوي الموضوع الثاني على ) 

 التاريخ:
 نقاط( 00) الجزء األول:

ج هيي ا ا داد تييأج  و فييي العييال  مييع ابت يياء اللييرب العالم.ييو الثاب.ييو مباوييرلففف  سببباق التسببلحلقييد تيي امن .ييرو   ..."(0   
ي يديولوجيإلراع االص  مع تصا د باق الي   كيتال  العييكر و فيي ل الليرب البياردل وبيرو  الت  د  . ن الورق والغرب وتفا   ل 
 .                   16سلسلة عالم المعرفة: العالم المعاصر والصراعات الدولية. صفحة:  .د/ عبد الخالق عبد اللهالمرجع:              "ف  فففأوربا

 

 .اورح ما تلت  خل  في الب ص المطلوب:
 
 

  ر ف بالوخص.ا  الت ال.و:   (2
 .  أحمد بن بلة – جوزيف ستالين.             –                               

 
                 

 الجدول الت الي:أكمل  (2 (2

 تاريخه الحدث
  انعقاد مؤتمر باندونغ

 06/02/0602 
 

 
 نقاط( 00الجزء الثاني: )

 ،و و ل ، أكثر تب .ما وومول.و0591 ميتمر الصوما بعد ابعقاد  ،ورل التلر ر و الك.رى الث   ايترات ج.و أصبل     
 فالداخي.و والخارج.والي.اي.و  مخددات ا تجي ى  لك في

 ن ف. :اكتب مقاال تار خ.ا ت.    ،وا تمادا  يى ما دري  العبارل ابدال ا من المطلوب:
 ورل التلر ر و الك.رىفدور ميتمر الصوما  في تب .  الث   (0
 ف0591بعد  ا   الداخي.و والخارج.والي.اي.و لمخددات ا ورل الث   تبف   ايترات ج.و (2
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 5من  4صفحة 

 
 

 الجغرافيا 
 نقاط( 00الجزء األول: )

 أن  هبيياك  وامييل غ يير ال  إ ابتقييال ريوس األمييوال،افع األيايييي وراء  مي.ييو العوامييل اال تصيياد.و هييي الييد  "ففف رغيي  أن   (0
قييو وييرور و لييريوس األمييوال وأربيياب األ مييال لت  اييو  ييروف مالامييو قييو واألمييانففف فالث  تتعيييت بعوامييل الث  ففف ا تصيياد.و

 "فواليبدا ففف األسهمبيف واالكتتاب وفتح اال تمادا  ومبح الي   القروضلعقد 
 .020الصفحة:  2000عام  .04 :رجع: مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية. العددمال                                      

 .اورح ما تلت  خل  في الب ص المطلوب:
 
            8105بيبو مياهمو بعض القوى اال تصاد.و في صادرا  وواردا  الييع في العال  يبو ل إل.ك جدوال .مث   (2

 الدول
 

االتحاد  الصين
 األوروبي

 و.م.
 األمريكية

كوريا  اليابان
 الجنوبية

 بقية دول العالم بريطانيا

 %00 % 2 % 0 % 0 %00 %00 %00 % الصادرات نسبة
 %00 % 0 % 2 % 0 %00 %00 %02 %الواردات نسبة

 Eurostat 2020المصدر: أوروستات                                                                   

 المطلوب:
 .ت  يى المعد.ا  انلصاا.و الواردل في الجدول ي   (أ

 

 دول االتلاد األوربي الت ال.و:أوربا المرفقو، و  ع  يى خر دو  (ب
        فرنسا-اسبانيا     -إيطاليا      -ألمانيا      -               

  
 

 نقاط( 00) :الجزء الثاني
ل  .كن الو ن الد.مغرافي لدول ورق وجبوب ورق آي.ا  ااقا أما  بموها اال تصاد ، .ل كان  امال أياي.ا في      

 تلول المبدقو إلى  دب ا تصاد  جعي ا تلتل مكابو ا تصاد.و  الم.وف
 :ت.  ن ف. اكتب مقاال جغراف.ا  ،وا تمادا  يى ما دري  العبارل ابدال ا من :المطلوب

 المكابو اال تصاد.و التي لققت ا دول المبدقو في اال تصاد العالميف (0
 في تلق ت تيك المكابوفالعبصر البور   دور (2
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 5من  5صفحة 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيانتهى الموضوع 

 خريطة أوربا 

 ش

 اإلجابة راقينجز العمل على الخريطة وتعاد مع أو 

 

 

 ش


