
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الرتبية الوطنية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
2222دورة:  التعليم الثانوي         بكالوراي امتحان

الشعبة: تسيري واقتصاد 
 اختبار يف مادة: التاريخ واجلغرافيا        

5من  1صفحة 

د 30و سا 03املدة: 

۞ 

:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح عمى 
 الموضوع األول

           (5من  2إلى الصفحة  5من  1)من الصفحة  صفحتينيحتوي الموضوع عمى 
:التاريخ

 نقاط( 06الجزء األول: )
 العددوانالخطوط العامة لمسياسة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسػ  ثثػر فشػل  مشروع ايزنهاور" ... يمّثل ( 1     

دألص مػػػف ىزيمػػػة أل ػػػ، فػػػدراال الوتيػػػال المألمػػػاة األمريكيػػػة مػػػلا الاػػػراغ اتسػػػألعمار  الم  6591عمػػػص معػػػر عػػػاـ  الثالثددد 
الوتيػػال المألمػػاة األمريكيػػة عمػػص المنطقػػة ألمػػل سػػألار بريطانيػػا وفرنسػػا فػػي مػػر، السػػويس، ومػػف ة ػػل فػػرض ىيمنػػة 

الخوؼ مف انألشار الخطر الشيوعي...".
السوفياتية.  -المرجع: د/إيناس سعدي عبد هللا. الحرب الباردة. دراسة تاريخية لمعالقات األمريكية 

.2015امعة بغداد العراق. عام . الناشر اسورنيبال. كمية اآلداب. ج89ص:   

اشرح ما ألمألو خّ  في الّنص.: المطموب    
   عّرؼ بالشخعيال الأّلالية: (2

نكيتا خروتشوف -بن يوسف بن خدة                 -                       
ةكمل ال اوؿ الأّلالي: (3

تاريخه الحدث
حل حمف وارسو

15-16/02/1947

 نقاط( 04الجزء الثان : )  
ةارؾ اتسألعمار الارنسي ةّف القضاا عمص الّثورة ال زائرية ت يكوف ثّت باعل الشع، عنيا، لذلؾ طرح منذ      

اناتعيا مخططال عسكرية وةخرى سياسية لكف قوة الّثورة والألااؼ الشع، موليا ةفشل كّل مخططاألو.
واعألمااا عمص ما ارسل، اكأل، مقات ألاريخيا ألبّيف فيو:انطالقا مف العبارة  :المطموب    

. 6591المخططال السياسية الألي طرميا اتسألعمار الارنسي منذ  (1
ةسبا، فشل مخططاألو العسكرية والسياسية في القضاا عمص الّثورة. (2
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 5من  2صفحة 

۞ 
 

 الجغرافيا: 
 نقاط( 06الجزء األول: )

"... ل دل الّاوؿ المألخماة ثلص ةسمو، الألخطي  اتقألعاا  مف ة ل ألنمية اقألعااياأليا بدقعص سػرعة ممكنػة ( 1     
ميث ةّف الّنمو اتقألعاا  وفقا ليذه السوؽ يمألاج ثلص وقل طويل  اا. لذلؾ ةخذل  لمسوق الحرةولـ ألألرؾ اقألعااىا 

مقػػأ ةفضػػل معػػاؿ لّنمػػو الػػّاوؿ المألخماػػة بدسػػمو، الألخطػػي  مألػػص ألضػػمف اسػػألسالؿ مواراىػػا اتسػػألسالؿ األمثػػل، و ػػذلؾ أل  
فئػال الم ألمػه و ػيف المنػاطأ بػيف  الددخل القدوم ناأل يا القومي وبالأّلالي اخميا القومي، كما ألضمف مسػف ألوزيػه ىػذا 

 المخألماة في الّاولة...".
 دارة المال واألعمال. معجم مصطمحات التجارة المصرفية.ا  المرجع: عالم التجارة و                                 

 .EDIT CREPS. 58االقتصادية. المحاسبة. صفحة                                             
 ص.في النّ  رح ما ألمألو خ ّ اشالمطموب: 

 

 . 5151و 5169المألماة األمريكية بيف عامي اتسألثمار األ نبي نمو الوتيال قيمة ألافقالل ثليؾ  اوت يمثّ ( 2
                            الوحدة: مميار دوالر.                                                                                 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات
 301.12 281.23 253.56 277.15 471.79 467.62 قيمةال

 المصدر: بيانات مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية )األونكتاد(.                                                     
  .2021. 10. المجمد 1. العدد 87مجمة المؤسسة. صفحة                                                         

 المطموب: 
 :بمنحنى بيان  بمقياس رسمالمعطيال اإلمعائية الواراة في ال اوؿ ل مثّ  ( أ

 مميار دوالر. 50لكل سم  1                                                                    
 سم لكل سنة. 1                                                                                  

 

 .الرسـ البيانيأ عمص عمّ  ( ب
 

 نقاط( 04الجزء الثان : )
يألمأّله عالـ ال نو، بإمكانيال ضخمة خاعة الطبيعية منيا ألؤىمو ألّف يعبح قوة اقألعااية عالمية، غير ةّنو       

 .ما زاؿ يعاني مف الأّلخمف في  ميه الم اتل
 ف فيو:: انطالقا مف العبارة واعألمااا عمص ما ارسل، اكأل، مقات  سرافيا ألبيّ المطموب
 يألمأله بيا عالـ ال نو،.اتمكانيال الطبيعية الألي  (1
 .عوامل الأّلخمف اتقألعااية الألي يعاني منيا (2

 انتهى الموضوع األول
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 5من  3صفحة 

۞ 
 

 الثان  الموضوع
 (5من  5إلى الصفحة  5من  3( صفحات )من الصفحة 03يحتوي الموضوع عمى )

التاريخ:   
 نقاط( 06الجزء األول: )

ػ"... لقا كاف الشع، م  ( 1     ػالػوطني بواسػطألو كػاف ي  ا منيعػا ل ػيش الألمريػر ن  ع  ا  عػل المسػألعمر م ػويمألمػي م   ؿ  و  م 
 وغيػره. ثّف ىػذه األسػالي، لػـ ألػن ح كمشروع قسدنطينةالارنسي يماوؿ فعل الشع، عف ال يش بدسالي، مخألماة... 

  ...".االستقالل الوطن الشع، بقضيألو والألاافو موؿ  بية الألمرير الوطني و يشو لألمقيأ  فإليما

 القانون الدول  العام وحرب التحرير الجزائرية. دمحم سمطان وحمان بكاي. المرجع:                                          
 .1986. المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر.130و 129صفحة                                          

 ص.في النّ  اشرح ما ألمألو خ ّ  المطموب:

 
         الية:ؼ بالشخعيال الألّ عرّ ( 2

 زيغود يوسف -أحمد سوكارنو                     -
 

 الي:ةكمل ال اوؿ الألّ  (3

 تاريخه الحدث
  مة الكوميكون تأسيس منظ  

 19/09/1958 
 

 

  نقاط( 04) الجزء الثان :
المألماة األمريكية كانل ةور ا خالؿ المر، الباراة ةولص ممّطال العراع بيف القوأليف المألعارعأليف )الوتيال      

 واتألماا السوفياألي( وكانل ةزمة برليف األولص والثانية ةخطر موا ية بينيما.
 :ف فيوانطالقا مف العبارة واعألمااا عمص ما ارسل، اكأل، مقات ألاريخيا ألبيّ  المطموب:
 ةسبا، ةزمة برليف األولص والثانية.  (1
 انعكاسال عراع القوأليف عمص ةور ا.  (2
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 5من  4صفحة 

۞ 
 

 الجغرافيا:    
 نقاط( 06) الجزء األول:

بعا لنظاـ المكـ في ألمع، السياسة المكومية اورا ىاما في قياـ وألسويأ اإلنألاج، وألألااول ىذه السياسة أل  ( "... 1     
الّاولػة، فاػػي الػّاوؿ اتشػػألراكية ذال الألخطػي  المركػػز  واتقألعػاا المو ػػو يخألمػف الوضػػه عػف الػػنم  السػائا فػػي الػػّاوؿ 

فاػػي الػػػّاوؿ الّناميػػة ألأل ػػػو العػػناعة فػػػي مرامميػػا األولػػػص نمػػو ألشػػػ يه العػػػناعال ... المػػػر سدددمال االقتصدداد الرأذال 
، ةمػا فػي الػّاوؿ المألقامػة فػإّف االكتفداء الدتات العسيرة الألي ألنألج ما يكاػي لمسػوؽ المممػي بالار ػة األولػص، ة  بيػاؼ 
 السوؽ المممي...".اإلنألاج العناعي يسألياؼ اإلنألاج مف ة ل الألعاير وألمبية مألطمبال 

 .2002. مصر 1.دار الفكر العرب . الطبعة 65المرجع: جغرافية الصناعة. د/ عم  أحمد هارون. صفحة                   
 

 .اشرح ما ألمألو خّ  في الّنصالمطموب: 
 

 .5151بمااف في عاارال السمه والخامال في العالـ عاـ ال( ثليؾ  اوت يمّثل نس، مساىمة بعض 2
 

 الهند بريطانيا اليابان كندا الصين ألمانيا الو.م.األمريكية البمدان
 %2.3 % 3.3 %3.6 %   2.2 %  12.3 % 7.5 % 9.6 %النسبة 

 .2021. أكتوبر 88المصدر: تقرير صندوق النقد الدول . أفاق االقتصاد العالم . صفحة:                                 
 

 :المطموب
 عّمأ عمص المعطيال اإلمعائية الواراة في ال اوؿ.  ( أ

 

 ( الواراة في ال اوؿ.G7عمص خريطة العالـ المرفقة، وّقه الّاوؿ الألي ألنألمي ثلص م موعة السبه الكبرى ) ( ب

 

 

نقاط( 04: )الجزء الثان   

ةىـ العوامل الألي ساىمل في القوة اتقألعااية لالألماا األور ي، والألي  عمألو يمألل مكانة اتقألعااية مف لعوامل ا    
 .في اتقألعاا العالمي

 انطالقا مف العبارة واعألمااا عمص ما ارسل، اكأل، مقات  سرافيا ألبّيف فيو: المطموب:
 قألعااية الألي ساىمل في قوة اقألعاا اتألماا األور ي.اتلعوامل ا (1
 . في اتقألعاا العالمي ألماا األور ياتقألعااية لال المكانة  (2
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 5من  5صفحة 

۞ 
 

                                                                                                          
 

 
 
  

 الثان انتهى الموضوع      
 ينجز العمل المطموب عمى الخريطة وتعاد مع أوراق االجابة

ش
 

 خريطة العالم
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