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 4من  1صفحة 

 د 02و سا 20املدة: 

۞ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 
 األول الموضوع

  :التاريخ
 نقاط(   60الجزء األول: )

آسيوية  -األفروول مجموعة الد   ضم   الذي، باندونغ مؤتمر"...الحت بوادر حركة عدم االنحياز أثناء انعقاد (  1      
على أساس محاولة  عدم االنحيازتقوم فكرة و  من الكراهية لالستعمار. حديثة االستقالل، وقد خي م على هذا المؤتمر جو  

  ..."واالشتراكي.من المعسكرين الغربي  بعيدة عن االرتباط بأي    العالم الثالثإبقاء دول 
 .191 فحة( ص1111/1991العالقات السياسية بين القوى الكبرى ) .حمد وهبانالمرجع: ممدوح نصار وأ                       

 
 . الن صفي  اشرح ما تحته خط   المطلوب:

 
 :(  عر ف بالشخصيات الت الية1
 

 هاري ترومان -جوهرالل نهرو        -ديدوش مراد           -                  
 

 
 نقاط(  60الجزء الثاني: )

الث ورة الجزائرية وتحقيق أهدافها اعتمدت على استراتيجية داخلية وأخرى خارجية، فداخليا وضعت  حإلنجا
 مخططات عسكرية واجهت بها مخططات االستعمار الفرنسي، وخارجيا كان لها نشاط ديبلوماسي واسع.

 ن فيه:كتب مقاال تاريخيا تبي  اانطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست،  المطلوب:
  استراتيجية الث ورة الجزائرية العسكرية في مواجهة مخططات االستعمار الفرنسي. (1
 أهداف النشاط الديبلوماسي للث ورة الجزائرية في الخارج. (1
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 4من  2صفحة 

۞ 

  :الجغرافيا
 نقاط( 60ول: )أل الجزء ا
هدا تخطدو بخطدى واسددعة ي دة وبصدورة أساسدية حيد  أن  ل  قدد يي درت مدن معدالم االقتصداد العدالمي ك   العولمةةإن   "...( 1      

ول الن اميددة  أسةةوا الن طدداب باتجددار تحريددر التجددارة و المددال... ثددم إن  العولمددة لهددا تددداعيات كثيددرة وكبيددرة وبدداألخص علددى الددد 
عا وج  حي  أن ها ت    ...".لرأس المالوسريان أكبر  لتجارةلد فرًصا جديدة في صورة أسواب أكثر انفتاحا وتوس 

 . 10االصدار  60المرجع: منظمة التجارة العالمية. نحو مجتمع المعرفة. صفحة                                        
 مركز االنتاج االعالمي. جامعة الملك عبد العزيز.                                                        

 
 .الن ص في اشرح ما تحته خط  المطلوب: 

 
 .0202نسبة إنتاج أكبر البلدان المنتجة للبترول في العالم عام  لليك جدوال يمث  إ (1

 الصين قطر كندا الم.ع. السعودية روسيا الو.م.ا البلدان
 % ..0 % 0.9 % 0.1 % 11.1 % 11.0 % 1..1 نسبة إنتاج البترول

                                
     B.P.stastical review of world energy. 70 th. Edition. p38. 2021  المصدر:                    

 
 .% 1سم لكل  1بأعمدة بيانية بمقياس رسم:   مث ل المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدولالمطلوب: 

 .سم لكل عمود 1           

 
 نقاط(  60الجزء الثاني: )

لت أقاليم اقتصادية ضخمة تعتبر شريان وفرة اإلمكانيات الطبيعية وتنوعها في الواليات المتحدة ل     األمريكية تشك 
 اقتصادها.
 :كتب مقاال جغرافيا تبي ن فيهاانطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست،  المطلوب:
 أهمية أقاليم الواليات المتحدة األمريكية في اقتصادها. (1
                                                      . االمكانيات الطبيعية التي ساعدت على قوة األقاليم اقتصاديا (1

 
 
 

 انتهى الموضوع األول
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 4من  3صفحة 

۞ 

 الثاني الموضوع
 :التاريخ

 نقاط( 60الجزء األول: )
م   مؤتمر الّصومام... انبثق عن "( 1     عب الجزائري  لمجلس الوطني للّثورةابي مجلس أعلى للث ورة س  ... وأصبح الش 

د الت ضامن العربي مع  في شكل عمل  الّثورة الجزائريةكل ه م َنظ ما داخل الث ورة، التي دع مت مكانتها في الخارج إذ تجس 
 فريقيا وآسيا تتطل ع نحوها...".إقوي، وأصبحت شعوب 

 .  1901-1910الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية لمرجع: مؤتمر ا                                                     
 .1669دار هومة  .111زغيدي محمد لحسن. صا                                                                     

 

 اشرح ما تحته خط  في الن ص. المطلوب:

 
 : الت اليأكمل الجدول  (1

 
 
 
 

 
 نقاط( 60الجزء الثاني: )

بنهاية الحرب الباردة، تفك كت الكتلة الشرقية، وعرفت العالقات الدولية ظهور نظام دولي جديد يقوم على األحادية       
 القطبية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية.

 :كتب مقاال تاريخيا تبي ن فيهاانطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست،  المطلوب:   
رقيةتفك ك  مظاهر (1  .الكتلة الش 

ولية (1            .انعكاسات ذلك على العالقات الد 
 
 
 

 تاريخه الحدث
 16/61/1910 

  تأسيس حلف جنوب شر  آسيا
 10/60/1910 
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 4من  4صفحة 

۞ 

 :الجغرافيا
 نقاط( 60ول: )الجزء األ 

... فصدناعة تكريدر البتدرول مواردها الطبيعيةالستغالل  الّدول الّناميةرأس المال يقف عقبة أمام كثير من "... ( 1    
ول  رؤوس األمةةةةوالنددددة فددددي دول الخلددددي  قبددددل تددددوافر ك  م  لددددم تكددددن م   الكافيددددة، ولددددذلك كددددان البتددددرول يصددددد ر خامددددا إلددددى الددددد 

 األجنبية...".
 .1661. دار الفكر العربي. الطبعة األولى 01المرجع: جغرافية الصناعة. د/علي هارون صفحة   

 
 اشرح ما تحته خط  في الن ص. المطلوب:

 
 

اخلي الخام للواليات المتحدة  لإليك جدوال يمث  ( 1  نسب مساهمة القطاعات االقتصادية الثالثة في الن ات  الد 
 .0202و 0202األمريكية عامي 

 

    livre de poche des statistiques mondiales. p97. serie V. N° 45. 2021. Nation unieالمصدر:     
  

 

 عل ق على المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول. المطلوب:
 

 
 نقاط( 60الجزء الثاني: )

م منت  ومصد ر وعالم جنوب متخل ف مستهلك ومستورد.يتميز العالم اليوم بعالم شمال       متقد 
 ن فيه:تبي   جغرافياكتب مقاال اانطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست، المطلوب: 

 ( مظاهر تقدم عالم الشمال االقتصادية.1
 ( العوامل التي جعلت عالم الجنوب مستهلكا ومستوردا.1

 

 
 انتهى الموضوع الثاني                                                                                        

 قطاع الخدمات %  قطاع الصناعية%  قطاع الزراعية  %  القطاعات االقتصادية   
1611 1.6 % 11.1 % 16.1 % 
1616 6.1 % 11.0 % 16.1 % 


