
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

متحانات والمسابقاتالالوطني لالديوان 
2021دورة:          التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي الشعبة:
           والجغرافيا خالتاري اختبار في مادة:

4من  1صفحة 

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

األول الموضوع
التاريخ:

 (نقاط 60) الجزء األول:
فددأ ربا ددت ربددا نى ددا اسددا خلرجترددأل خلكتا جددأل خماابنجددأل ل مددا  اددت   ددك  الشدديوع  المددد  ... لقددك نددتع لم ددت   "( 1    

  اابنجددأل ر دداخعخو اددك  . لدد خ خمكدد و خلببجددتو خلامحدك  خمل كطدداخ ب ىددك اددع اقتبامد ..خلشدد باأ جشدن   خلحدا،  فتلاددك  
قتادأل محتل دتو اردنابأل  مشدروع مارشداللاقتبام   تم تع رجترأل خلارتاكخو خبقمصتكجأل خلمدأ ىدا و ادع كد    بخ 

...".حلف شمال األطلس بخمضح  لك  سجت فأ 
.129. صفحة: 1491/1416المرجع: د/ ايناس سعدي عبد الله. السياسة األمريكية تجاه االتحاد السوفيات  

خشاح ات محم  كط  فأ خلن ص. المطلوب:

 ( اا ف  تلشكصجتو خلم تلجأل:2
هاري ترومان  -       نيكيتا خروتشوف -ديدوش مراد         -              

 نقاط( 69) الجزء الثان :
  ىدكرو ا ادح قجدت  خلكبلدأل خل  خ ابدأل ممضدح  ب ادتك 2691خلن دتا فدأ ادت    تلم بقجع اسا خم تقجأل بقف خطد       

ك خبكمجتاخو خلكىاى لس  خ ا خلارمقسأل.ىنت هت رتاع قتك  خلب با  ل قك اؤماا طاخىسس خل ي حك  
خنط قت اع خل  تا  بخاماتكخ اسا ات كارو  خكم، اقتب متابكجت مى  ع فج :المطلوب: 

 خلمأ قتاو ف هت خلكبلأل خل  خ ابأل.خل ابف خلرجترجأل  (1
ىنتع خلكبلأل خل  خ ابأل.   اتك  خلرجترجأل بخبقمصتكجأل خلمأ رقا هت اؤماا طاخىسس خبكمجتاخو  (2

موقع عيون البصائر التعليمي

http://elbassair.net/
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 4من  2صفحة 

 
 

 الجغرافيا
 نقاط( 60) الجزء األول:

نميددددة الت  مرددددته  فدددأ كفدددع ا سدددأل  رؤوس األمدددواللدددادددع خلام دددتاف اسجددد  خقمصدددتكجت  رع  خلمددددكفقتو خلكبلجدددأل "...  (1
بند خ   دا خلدكب   الدول المتقدمة،ب تلاغ  اع صحأل ه ه خل  قأل اسا ب   خل اب  فأ نب ا اع خبقمصتكجأل 

تاجدأل مشد ا رلدا رع  هد ه خل  قدأل تش أل  رب  رع  خلكاخرتو خلمطىجقجأل خلحك بأل خلمأ ر ابو فأ ادكك ادع خلدكب  خلن  خلن  
                                                      .لجرو ارمقا   بقك مكمسف اع خقمصتك رلا آكا..."

 .131التدفقات الدولية لرؤوس األموال.الصفحة:.سامية عمر/دأ/د/محفوظ جبار،  المرجع:                              
 

 : خشاح ات محم  كط  فأ خلن ص.المطلوب
 

 .1122خل تل  ات : ل نر أل خرمككخ  خلاب بمتو خلصنتاجأل فأ ب  رلجك  كبب جا (2
 بقية مناطق العالم آسيا أوربا أمريكا افريقيا المنطقة
 %1.3 %01 %11.3 %13.0 %2.2 %النسبة 

 .2614المصدر: تقرير صندوق النقد الدول  عام:                                                    
 

 سم. 9نق= اب ل خلا طجتو خ حصت جأل خلبخاك  فأ خل كب  ىكخ ا  نرىجأل. المطلوب:  
 

 

 نقاط( 69) الجزء الثان :
قتلج  خبقمصتكجأل فأ خل تل   ح ث رص ح جحمل ره  خم رحك خ عرقسج  خلا   اع س أل   سوم تفاو ابخال اكم     

 انتنأل هتاأل فأ خقمصتك خبمحتك خمبا أ.
 خل  تا  بخاماتكخ اسا ات كارو  خكم، اقتب  غاخفجت مى  ع فج :: خنط قت اع المطلوب

 خ ع فأ خقمصتك خبمحتك خمبا أ.انتنأل رقسج  خلا    (1
 خ ع اسا محق ق مسك خلانتنأل.خل بخال خلمأ رتاكو رقسج  خلا    (2

 

 

 
 

 انتهى الموضوع األول
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 4من  3صفحة 

 
 

 الثان  الموضوع
 التاريخ:

 نقاط( 60) الجزء األول:
 ن ب  خلش ، خل  خ اي  22/21/2691 خل تصاأل بخل ك ك اع خلاكع خل  خ ابأل خمكاى فأ  ب اافو شبخاع  "...(1

ل هدد خ خل ددب  ناددت جاب دد... للكفدداا المسددلحلإلادد ع اددع اغىمدد  فددأ ن ددل خبرددمق   بمكاجادد  خلاطسددق  مظدداهراتفددأ 
 ".السيادة الوطنيةاحطأل  تا   فأ متابكنت خلا تصا  بان ط ت حترات فأ خرما تع 

 .262السنة الثالثة ثانوي. صفحة:  مادة التاريخ. المرجع: الكتاب المدرس .    
 

 : خشاح ات محم  كط  فأ خلن ص.المطلوب
 

 ركال خل كب  خلم تلأ:  (2
 تاريخه الحدث
 19/61/1411 
 26/62/1410 

  مبدأ ترومان  إعالن 
 

 

 

 نقاط( 69الجزء الثان : )
رلدا ا ردنابع   اتخنقرد رك و رلدا  مشدن ل اس هدت خل دتل  ك ك   ا ت  ا خلبتنجأل رنابأل خلابخ هأل خل بض و نهتجأل       

 و خل  قدتو بما  د بشداقأ جقدبكه خبمحدتك خلردبفجتمأ   اابنجدألغا دأ مقدبكه خلببجدتو خلامحدك  خم اكمس  ع خ دك بلب جت 
 .ى نهات  شك  خلمبما

 اقتب متابكجت مى  ع فج :خنط قت اع خل  تا  بخاماتكخ اسا ات كارو  خكم، المطلوب: 
 خلمتابكجأل بخبقمصتكجأل   ك خلابخ هأل خل رنابأل خلبتنجأل.خل تل   لمشن  ا ت  ا  (1
 بما ى ع خلا رنابع.رر ت، خلم   (2
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 4من  4صفحة 

 
 

 الجغرافيا:
 نقاط( 60) الجزء األول:

ح دث نمدت  خل   دك   ...رلا خبردم تك  ادع ادبخاك خ و رااأل خلمقك  خلمكنبلب أ فدأ خل قدبك خلاتضدجأللقك رك  "...  (1
نمهت اع ككاأل رربخ  ام خ ك  خبمردتع...  ...تحريدر التجدارةخلد ي ا  مد  رجتردتو  العولمدةبهد خ خبم دته نحدب  ان 

 بخلم تا  فأ خلرسع بخلككاتو اسا خلص  ك خلكبلأ...". لالستثمارك ا  ط  رله، خلن اب خلا  
 .20. العدد: 61السلسلة: ميم. صفحة:  جارة الدولية ف  الخدمات.المرجع: دليل احصائيات الت                             

 

 فأ خلن ص. خشاح ات محم  كط  المطلوب: 
 

 .1122( رلجك  كبب جاب ل نر، ره  خلشانتع خلم تاب ع لكب  شا  ب نب، شا  آرجت )خآلرجتع( ات : 2
 

 
 

 
                          

 . 2612/ سبتمبر  31مويل والتنمية. صفحة:تالمصدر: صندوق النقد الدول . جنوب شرق آسيا. ال             
 

  .خلا طجتو خ حصت جأل خلبخاك  فأ خل كب اسا اس ق المطلوب: 
  

     
 نقاط( 69الجزء الثان : )

ا اباأل اع خل بخال  بمها م  خبرماخم  جأل  مس ، خلكب  خلانم أل فأ خمربخ  خل تلاجأل ل مكضع رر تا خلقاح     
 .خلمحن  ف هت ل  كباخ حترات فأ

 : خنط قت اع خل  تا  بخاماتكخ اسا ات كارو  خكم، اقتب  غاخفجت مى  ع فج :المطلوب
 رهاجأل خلقاح. (1
 رر تاه.خل بخال خلامحناأل فأ  (2

 
 

 
 انتهى الموضوع الثان 

 اليابان و.م. األمريكية االتحاد األورب  الصين بين دول اآلسيان المنطقة
 % 4 % 4 % 16 % 11 % 23 %النسبة 


