
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
2021دورة:          التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

لغات أجنبية  الشعبة:
            التاريخ والجغرافيا اختبار في مادة:

4من  1صفحة 

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

 األول الموضوع
:التاريخ  

نقاط( 60) الجزء األول:  
 حيث أصبحت قادرة على القيام بدورها... منظمة األمم المتحدةعلى أداء  الدولياالنفراج "... انعكس  (1

ما مّكن األمين العام ن بهدف احتواء األزمات الدولية، قدرا من التفاهم والتعاو  القطبانكما أظهر 
للمنظمة الدولية من القيام بدور أكبر في مجال الديبلوماسية الوقائية بهدف احتواء الصراعات."

.972أحمد وهبان وممدوح منصور، التاريخ الديبلوماسي، ص المرجع: 

ص.في النّ  اشرح ما تحته خطّ  المطلوب:

الي:أكمل الجدول التّ  (9

تاريخه الحدث
60/60/1202

سلم الشجعان
شروع إيزنهاورعالن مإ

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
قوة العسكرية للقضاء على الّثورة التحريرية الكبرى، بل تعداه اللم يكتف االستعمار الفرنسي باستعمال        

 على منع تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية.بكل الوسائل ليعمل جاهدا 
:كتب مقاال تاريخيا تبّين فيهاواعتمادا على ما درست،  العبارةانطالقا من  :المطلوب

 الجزائرية.استراتيجية فرنسا لمنع تدويل القضية  (1
ورة الجزائرية في المحافل الدولية.مظاهر نجاح الثّ  (9

موقع عيون البصائر التعليمي

http://elbassair.net/


 

 2021 بكالوريا  / لغات أجنبية الشعبة:  /التاريخ والجغرافيا  :مادة في اختبار
 

 4من  2صفحة 

 
 

 الجغرافيا:
 نقاط( 60) الجزء األول:

قطعررت خطرروات اسررتثنائية فرري العقررود القليلررة الماضررية، فنصرريب الفرررد مررن  ،جنرروب شرررو  سررياشرررو و ... " (1
أسرع المعدالت على مستوى العالم، فما الذي يفسرر هرذا  سجل معدالت نمو من بينبات ي   خل القوميالد  
 الخارجيين...". االستثمارعلى التجارة و االنفتاحجاح؟ جزء كبير من االجابة يكمن في النّ 
 .16. صفحة: 62/9612جنوب شرق آسيا  التمويل والتنمية. المرجع: صندوق النقد الدولي.                               

 

 اشرح ما تحته خّط في الّنص:: المطلوب
 
 

 .الوحدة: مليون طن          .8102في العالم عام   دولال لبعضنتاج القمح إإليك جدوال يمّثل كمية  (9
 

 تركيا رجنتيناأل  باكستان أوكرانيا كندا الو.م.األمريكية روسيا الهند الصين الدول
                                                                                  12.1 12.1 90.3 92.1 39.3 19.9 73.0 22.7 133.1 كمية االنتاج

 .9612المصدر: أطلس بيانات العالم                                                                                   
 

 .الجدولعّلق على المعطيات اإلحصائية الواردة في المطلوب: 
 
 

 

 
 

 نقاط( 60) الجزء الثاني:
حجز  ،قوة اقتصادية ه  ل  ع  ج   في ساهمت عوامل أخرى كتل، إلى جانب انتهاج االتحاد األوربي لسياسة التّ        

 .الكبرى  بها مكانة عالمية بين القوى االقتصادية
 :تبّين فيه جغرافياكتب مقاال اواعتمادا على ما درست،  العبارةانطالقا من  المطلوب:
 التحاد األوربي.ل القوة االقتصاديةعوامل  (1
 كتل في تحقيق المكانة االقتصادية.دور التّ   (9

 
 

 
 

 انتهى الموضوع األول



 

 2021 بكالوريا  / لغات أجنبية الشعبة:  /التاريخ والجغرافيا  :مادة في اختبار
 

 4من  3صفحة 

 
 

 الثاني الموضوع
 التاريخ:

 نقاط( 60) الجزء األول:
دت القضرية الجزائريرة أّير كمرا... الث وورة الجزارريوةاآلسيوية أول من احتضن و "... إّن الدول اإلفريقية   (1  

 ،حركوة عودم االنحيوازسرعت الجزائرر إلرى دعرم جهرود و  األمم المتحردة... في  وخاصة ،المحافل الدوليةفي 
                                .دائم..." كعضو 0698حيث حضرت جميع مؤتمراتها بعد 

 .990المرجع: الكتاب المدرسي. السنة الثالثة ثانوي. صفحة:                                                                  
 

 اشرح ما تحته خّط في الّنص. المطلوب:
 

 عّرف بالشخصيات الّتالية:( 9         
 ميخاريل غورباتشوف -هواري بومدين         -جون كنيدي       -        

 
 نقاط( 60الجزء الثاني: )

، استعمل فيه الطرفان في أوربا واضحا ظهر تصادم المصالح بين الكتلتين الثانية،بعد المواجهة العسكرية      
 ا.مما أثر على العالقات التي كانت قائمة بينه ،وسائل عديدة خاصة العسكرية واالقتصادية

 :كتب مقاال تاريخيا تبّين فيهاواعتمادا على ما درست،  العبارةانطالقا من  المطلوب:
 .الكتلتينبين  نت قائمةكا تيال عالقاتطبيعة ال (1
 في أوربا. لكل كتلة ستراتيجية العسكرية واالقتصاديةاال (9

 
 
 
 
 
 
 



 

 2021 بكالوريا  / لغات أجنبية الشعبة:  /التاريخ والجغرافيا  :مادة في اختبار
 

 4من  4صفحة 

 
 

 :الجغرافيا
 نقاط( 60) الجزء األول:

وو"... إّن نهررب واسررتغالل  (1     لمرروارد الجنرروب لررم يتوقررف مطلقررا... فاسررتنزاف ثررروات الجنرروب مالبلوودان الش 
... فررّّن بلرردان الجنرروب تعرراني يون الوود  ... فباإلضررافة إلررى  ليررات مررا زال قائمررا ومسررتمرا بمشرركال متنوعررة

لمباشررة علرى وهيمنتره االقتصرادية ا ،التجارة الدوليةمال الكاملة علرى كذلك من استمرار هيمنة بلدان الشّ 
 .الموارد الطبيعية..."

 .176.صفحة: 133سلسلة:  والصراعات الدولية.العالم المعاصر  .هللالمرجع: د/ عبد الخالق عبد                                  
 

 اشرح ما تحته خّط في الّنص. المطلوب:
 

            )شرو وجنوب شرو  سيا( األجنبي إلى منطقة اآلسيان إليك جدوال يمّثل نسب تدفقات االستثمار (9
 .8102عام 

 

      
 

 
 .31. صفحة: 62/9612جنوب شرق آسيا  التمويل والتنمية. : صندوق النقد الدولي.المصدر                         

 
 

 بمقياس:  الجدول بمعمدة بيانية.في مّثل المعطيات اإلحصائية الواردة  المطلوب:
 1  = 9سم %. 
 1 .سم لكل عمود 

  
 نقاط( 60) :الثانيالجزء 

طلق على البترول "الذهب األسود" فهو شريان االقتصاد العالمي، تخضع أسعاره لقانون العرض والطلب، ي           
 قمة على الدول المستوردة له.عمة على الدول المصدرة له، ون  فارتفاع أسعاره ن  

 : تبّين فيهاكتب مقاال جغرافيا  ،واعتمادا على ما درست العبارة انطالقا من :المطلوب
 .أهمية البترول في االقتصاد العالمي (1

 انعكاسات ارتفاع أسعاره على البلدان المصدرة له وعلى البلدان المستوردة له. (9
 

 انتهى الموضوع الثاني

 هولندا الصين اليابان االتحاد األوربي اآلسيانفيما بين دول  المنطقة
 % 7.2 % 2.9 % 2.0 % 12.0 % 12.0 %النسبة 


