
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الرتبية الوطنية

الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
2222دورة:  التعليم الثانوي         بكالوراي امتحان

الشعبة: علوم جتريبية، رايضيات، تقين رايضي 
 اختبار يف مادة: التاريخ واجلغرافيا       

4من  1 صفحة

د 30و سا 03املدة: 

۞ 

:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح عمى 
األول الموضوع

التاريخ: 
نقاط( 06) الجزء األول:  

عمى  أاى س االعتىرا   إالا  مفاوضااتس مبدأ ال بال يقبل أي ل   ورت جبهة التحرير الوطني وبشكل صريحم  "... ب   (1     
وهو المبدأ الذي أجهض عددا من المح والت التي ق مت بهى  ، ومع جبهة التحرير الوطني وحده  دون اواه  الستقالل ب

ح اى  عمى   دا كىر   1955أوت  20 هجاوم(... ويىتتي 5511اإلدارة االاتعم رية الفرناية في بداية عهد جى   اواىت )  
 تم  المح والت...".

المرجع: د/ جمال قنان. قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر.  
.1994. منشورات المتحف الوطني لممجاهد. 261ص

.اشرح م  تحته خطا في الناصالمطموب: 

 :عرا  ب لشخصي ت التا لية (2
جوزيف ستالين -     جمال عبد الناصر    -دمحم بوضياف         -

(نقاط 04  :الجزء الثاني  
ت ن المتص رعت ن  الوالي ت المتحدة األمريكية خال) الحرب الب ردة وأم   ااتح لة تحقيق االنتص ر اضطرَّت الق وا

م  واالنفراج في العالق ت بينهم  وا همت كتمة الع ل  الث لث في تحقيقه. واالتح د الاوفي تي( إل  الجنوح نحو الاا
 

 ا عم  م  درات، اكتب مق ال ت ريخي  تبيان فيه:انطالق  من العب رة واعتم د المطموب:
م  واالنفراج.وا دوافع جنوح الق   (1 تين إل  الاا
  .ما همة كتمة الع ل  الث لث في ذل  (2
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 4من  2صفحة 

 
۞ 
 

 :جغرافياال 
 نقاط( 06الجزء األول: ) 

ك نىت دافعى  لمعمىل عمى  خمىق نظى     ت القىرن الم ضىييإنا التغييرات الكبرى التىي شىهده  العى ل  فىي تاىعين"... ( 1    
             وليىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىى دية والم ليىىىىىىىىة، وأهمهىىىىىىىى  اقتصىىىىىىىى دي عىىىىىىىى لمي جديىىىىىىىىد... ومىىىىىىىىن هىىىىىىىىذا المنطمىىىىىىىىق ظهىىىىىىىىرت المنظمىىىىىىىى ت الدا 

قىىد نشىى س صىىندون النا إالتىىي جىى ست ااىىتكم ال ألركىى ن النظىى   االقتصىى دي العىى لمي الجديىىد بعىىد  منظمااا التجااارة العالميااا
           تحقيىىىىىقالقيىىىىى   بتغييىىىىىرات جوهريىىىىىة فىىىىىي االقتصىىىىى د العىىىىى لمي و  مي. فجىىىىى ست هىىىىىذب المنظمىىىىىة ب غيىىىىىةولي والبنىىىىى  العىىىىى لالىىىىىدا 
ق مة نظ    مو االقتصاديالن   ولياوا   الحرة...". لمتجارة الد 

. مجما المعيار. 212نبيل. صفحا:  المرجع: دور منظما التجارة العالميا في تحرير التجارة الخارجيا لمبمدان الناميا. د/ شرادي      
 . 01. جامعا الجزائر2017جوان  18العدد: 

 

 .اشرح م  تحته خطا في الناصالمطموب:  
 

 .الوحدة: مميار دوالر. 0202( إلي  جدوال يمثال أكبر البمدان المصدرة لمتكنولوجي  الع لية في الع ل  ع   2
 اليابان هولندا كوريا الجنوبيا ألمانيا الو.م.أ الصين البمدان

 110 171 185 200 265 750 قيما الصادرات
  .2021يف سويسرا. وتشارلستون كارولينا.جن trade data monitor)المصدر: مرصد بيانات التجارة )               

 

 دوالر. مميار 100سم لكل  1: بأعمدة بيانيا بمقياس رسممثال المعطي ت اإلحص ئية الواردة في الجدو) المطموب: 
 .   عمود لكلسم  1                                                                                   

 
 نقاط( 04) الجزء الثاني:

رة له ألهمية البترو) في اقتص د الداو)       من  تقرار أاع رب من جهة، ومح ربة االحتك رات، ولمتحك  في ااالمصدا
ات و) المنتجة " جهة أخرى، أاا رة لمبترولالدا ول المصد   . 5592" ع   األوبيك" "منظما الد 

 :تبيان فيه جغرافي انطالق  من العب رة واعتم دا عم  م  درات، اكتب مق ال المطموب: 
رة له.أهمي (1 و) المصدا  ة البترو) في اقتص د الدا
رة لمبترو) " دور (2 و) المصدا  قرار أاع رب.في المح فظة عم  اات" األوبيكمنظمة الدا

 
 

                                                       
 انتهى الموضوع األول                                                
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 4من  3صفحة 

 
۞ 
 

 الثاني الموضوع
 التاريخ:

 نقاط( 06) الجزء األول:
، فىننا االتحى د الاىوفي تي، الشايوعيالمتحذير من مخ طر  الغرب( "... في الوقت الذي ارتفعت فيه األصوات في 1     

ىىىوقىىىد اتااىىىع نفىىىوذب المب شىىىر لمعظىىى  دو) أوربىىى  الشىىىرقية، و يىىىر المب شىىىر، ع   الصىىىين إلىىى  واىىىي ، وجىىىد أنا الىىىدعوة إلىىى   ر  ب 
ببن س  " ظر  من اب لتعزيز وجودب في هذب األراضي الجديدة، وتدعي  األا س االقتص ديالستار الحديدي"االحتواس" و"

نه من مواجهة االقتص د الغربي...".ق عدة صن عية اشتراكية ت    مكا
 . عالم المعرفا.257العدد:  26المرجع: النظام االقتصادي الدولي المعاصر. د/حازم الببالوي. صفحا:                 

 

 ص.في النا  اشرح م  تحته خطا المطموب: 
 
 

  لي: أكمل الجدو) التا ( 2
 تاريخه الحدث

  مارشالمشروع إعالن 
 03-04/12/1989 
 11/12/1960 

 
 

 

 نقاط( 04) الجزء الثاني:
الجزائرية عم  الماتوى الخ رجي،  ر   اإلجراسات التي وضعه  االاتعم ر الفرناي لمواجهة ااتراتيجية تنفيذ الثاورة    

 إالا أنا قوة الثاورة أفشمت اي اته وفضحته  أم   الرأي الع   الع لمي.
 ن فيه:: انطالق  من العب رة واعتم دا عم  م  درات، اكتب مق ال ت ريخي  تبيا المطموب

 ااتراتيجية تنفيذ الثاورة الجزائرية عم  الماتوى الخ رجي. (1
 رد فعل االاتعم ر الفرناي عم  ذل . (2
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۞ 
 

 :الجغرافيا
 نقاط( 06) :الجزء األول

يحدث في اون م لي يكون له أثر عم  ب قي  ر  ي  غ  ت   أصبح أي  أكثر ارتب ط  وتداخال و  البورصات"... أصبحت  (1    
األاوان الم لية األخرى، ونظرا لضخ مة األرب ح المحققة... دخمت العديد من الشرك ت الصن عية الكبرى     

خ صة  والنا مية، مج ال خصب  لنش ط المض ربين البمدان الن اشئامج ) المض ربة، و دت  الشركات متعددة الجنسياتو
 في ظل اهولة وحرية انتق ) رؤوس األموا)...".

المرجع: دوافع وتحديات تحرير حركا رؤوس األموال في القطاع المالي. د/ العقريب كمال وأ/ بموكاريف ناديا. المجما الجزائريا    
 .2016. سبتمبر 06. العدد 189لالقتصاد والماليا. صفحا: 

 

 .صفي النا  اشرح م  تحته خطا المطموب: 
 

 .الوحدة: مميون طن      . 0202أكبر البمدان المنتجة لمقمح في الع ل  ع   ل جدوال يمثا  ( إلي 2
 األرجنتين فرنسا كندا الو.م.أ روسيا الهند الصين البمدان

 21 40 34 50 77 103 135 كميا االنتاج
 (.F.A.O( .)FAOSTATالمصدر: أرقام المجمس الدولي لمحبوب. منظما الغذاء والزراعا )                             

 
  .الواردة في الجدو) اإلحص ئية المعطي ت عماق عم المطموب: 

 
 

  نقاط( 04)الثاني: الجزء 
ىتبق  الواليى ت المتحىدة األمريكيىة     فىي العالقى ت االقتصى دية الع لميىة، ر ى  مى  يعترضىه  مىن  ةؤثر أكبىر قىوة اقتصى دية م 

 معيق ت.
 ن فيه:: انطالق  من العب رة واعتم دا عم  م  درات، اكتب مق ال جغرافي  تبيا المطموب

 أثر القوة االقتص دية لموالي ت المتحدة األمريكية عم  العالق ت االقتص دية الع لمية. (1
  ت المتحدة األمريكية.المعيق ت التي تعترض اقتص د الوالي  (2

 
 

                                                                                                                           
                              انتهى الموضوع الثاني
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