
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 لالمتحاانت واملسابقاتالديوان الوطين 
 2222دورة:                    التعليم الثانوي                                              بكالوراي امتحان

 الشعبة: آداب وفلسفة

 اختبار يف مادة: التاريخ واجلغرافيا                                                            

 6من  1صفحة 

 د 02و سا 20املدة: 

۞ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 
 الموضوع األول

 (6من  0إلى الصفحة  6من  1( صفحات )من الصفحة 30يحتوي الموضوع على )
 التاريخ:

نقاط( 36لجزء األول: )ا  
زمة الكورية"...إّن انتهاء ( 1      ول الوتقوام المت ود  دون غالب أو األ السوويقات   اتت وادوت  األمريكقو  مغلووب لوي ْقِنن 

ضود  6591هزيم  كو  مون يرنسوا وطريطانقوا يو   ورب  بالّتوقف عن ال رب البارد  بمختلف مناطق العالي، ت سقما بعد
تمّثلوم باضوم  د دور النووى الّدولقو  السوابن   ةالعالقات الدولي مصر، إذ أّدى ذلك إلى ظهور نتائج مهم  على صعيد 

 ...".                 اتج عن هذا الوضلالنّ  ملء الفراغمنهما لم اول   واتت اد السويقات ، إذ تسابق ك ّ  وطروز دور الوتقام المت د 
  .1111إلى  1111. من إلى الحرب الباردة 1.ع.المرجع: العالم المعاصر بين حربين من الحرب             

  9331بعة ط 163: ص .موسى محمد آل طويرش                                        
 

             .   : اشرح ما ت ته خّط ي  الّنصالمطلوب

 : ّتال كم  الجدود الأ (9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ال دثين التاريخيين الّتاليين ي  منطن  وقوعهما وّقل  المرين ،العسكري  مناطق للالتاريخق   جزائرلاعلى خريط   (0
 .1116انعقاد مؤتمر الصومام  -، 1111اوت  93هجومات  - :مل ذكر اسي المنطن  الخاص  بكّ   دث

 نقاط( 31الجزء الثاني: )
وسط ظروف إقلقمق  ودولق  متعدد ، ورغي ردود يع  اتستعمار الفرنس   6591اندلعم الّثور  الجزائري  عاي      

 العسكري  والسقاسق  للنضاء عليها عند اندتعها إّت أّنه يش  ي  مسعاه.
 كتب منات تاريخقا تبّين يقه:ا واعتمادا على ما درسم، العبار انط قا من المطلوب: 

 روف الّدولق  واإلقلقمق  الت  اندلعم ييها الّثور  الجزائري .الظ  (1
 ردود يع  اتستعمار السقاسق  والعسكري  للنضاء عليها عند اندتعها.  (9

 تاريخه الحدث
  تأسيس حلف وارسو

 11/30/1169 
  تحطيم جدار برلين
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 6من  2صفحة 

 
۞ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

  ش

 (1111)عسكرية المناطق تمّثل ال التاريخية خريطة الجزائر
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 6من  3صفحة 

 
۞ 
 

 الجغرافيا: 
 نقاط( 36ول: )أل الجزء ا

ال زم  للصناع ... كموا  للمواد األوليةتعتمد ي  تندمها على الّدود الفنير  المنتج  غالبا  الّدول المتقدمة " ...( 1    
الّنامقوو  لفوور  ك  لصووناع  الووّدود المتندموو ... ولووذلك تسووعى الووّدود الرئقسووق  المسووتهل   األس  واقعووّد أّنهووا يوو  نفووت الوقووم تْ 

 بع  الرسوي الجمركق  على الواردام األجنبق  ل ماق  منتجاتها الم لق ...".
 . 66المرجع: جغرافية الصناعة. د/ علي أحمد هارون. صفحة: 

 .9339دار الفكر العربي. الطبعة األولى                                                          
 

 ت ته خّط ي  الّنص.اشرح ما  المطلوب:
 

 (0مليار م)الوحدة: .0206و 0202 المستهلك  للغاز الطبقع  بين سنت  البلدانإلقك جدوت قمّث  أكبر  (9
            

     
 

  Bp Statistical  Review Of  World Energy 70 th Edition 2021. P38:  المصدر

 

 المطلوب:
  .0مليار م 133  لكلسم  1 :بأعمدة بيانية بمقياسمّث  المعطقام اإل صائق  الوارد  ي  الجدود  (أ

 عمود.   لكلسم  1                                                                                 
 عّلق على الّرسي البقان . (ب

 
 نقاط( 31الجزء الثاني: )

يتمّتل اتت اد األورط  بواجه  ب ري  شمالق  وغرطق  هام  ساهمم إلى جانب سقاس  التكّت  الت  انتهجها ي        
 ا ت له مكان  اقتصادق  عالمق .

  جغرايقا تبّين يقه:كتب مناتاانط قا من العبار  واعتمادا على ما درسم،  المطلوب: 
 .مساهم  الواجه  الب ري  الشمالق  والغرطق  ي  اتقتصاد األورط  (1
 اقتصادقا. اتت اد األورط  أهمق  سقاس  التكّت  ي  تطّور (9

 
 

 انتهى الموضوع األول

 بريطانيا ألمانيا اليابان كندا الصين روسيا الو م أ البلدان
 59.1 26.1 131.1 119.6 003.6 111.1 209 كمية االستهالك
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 6من  4صفحة 

 
۞ 
 

 الثاني الموضوع
 (6من  6إلى الصفحة  6من  1( صفحات )من الصفحة 30يحتوي الموضوع على )

 :التاريخ
 نقاط( 36األول: )الجزء 
آنووذاك.  لألح  زاب الوطني  ة الجزائري  ةأثوور كبيوور علووى الفكوور السقاسوو   1111 م  اي 2لح  وادث "... لنوود كووان  (1     

يووبع  النوواد  قوود  وواولوا الوصووود إلووى اتسووتن د عوون طريووق المرونوو  وسقاسوو  الخطووو  خطووو ، يوو   ووين ارتوو ى آخوورون 
، أما الطائف  الثالث  يند ريضم هذه الطرق... ويضلم انتهاج وسيل  ثوري  أسلوبا يتمّيز بالتعاون مل السلطام الفرنسق 

 ...".الكفاح المسلحتعتمد على 
 المرجع: القانون الدولي العام وحرب التحرير الجزائرية. محمد بوسلطان وحمدان بكاي.      

 .1126.المؤسسة الوطنية للكتاب 191ص:                                                    
 

 

 ي  الّنص. ت ته خطّ  : اشرح ماالمطلوب
 

 

 ال :الجدود التّ  ( أكم 9
 الحدث التاريخ

 انعقاد مؤتمر باندونغ  
 إعالن مبدأ جودانوف  

15/13/1161  
 
 

 عّرف بالشخصقام الّتالق :   (0

 .هواري بومدين-جورج بوش األب       -العربي بن مهيدي      -             
 

 نقاط( 31) الجزء الثاني: 
ص من شبح ال رب، لكّنه سرعان ما وجد نفسه أماي صراع ظّن العالي أّنه بانتهاء المواجه  العسكري  الثانق  قد تخلّ     

إيديولوجقا )الوتقام المت د  األمريكق  واتت اد السويقات ( كانم له جديد )ال رب البارد ( دار بين قوتين مختلفتين 
 انعكاسام مسم كّ  العالي.

 :تبّين يقه تاريخقا: انط قا من العبار  واعتمادا على ما درسم، اكتب منات المطلوب 
 أسباب الصراع بين النوتين. (1
 انعكاساته على العالي الثالث. (9
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 6من  5صفحة 

 
۞ 
 

 :الجغرافيا 
 نقاط( 36): ولأل الجزء ا
سووقطر  علووى لووين للووّدود العظمووى المْ ث  م  مالووم الكّفوو  لصووالح الرأسووماليين والمْ  النظ  ام االش  تراكي"... يمنووذ زواد  (1      

والبنووك الووّدول  والمنظموو   ص  ندوق النق  د ال  ّدوليتمّثلوو  يوو  األسووات يوو  ر المنّظمووام الّدولقوو  والمْ النظوواي اتقتصوواد  عِبوو
ّسسووم لخدموو  مصووالح الووّدود الصووناعق  الكبوورى... موون خوو د الوودعو  لت ريوور الهيئووام الّدولقوو  أْ  العالمقوو  للتجووار ... يهووذه

و التجار  الخارجق . وأمواي هوذا الوضول وجودم الوّدود الّنامقو  نفسوها أمواي ت ودّ     الوّدود الّنامقو  تعتمود علوى ،  يوث ْجو ّ  د  ج 
 ..".ي  ت نيق التوازن الكل  لميزان المديوعام. الميزان التجاري 

 المرجع: أثر تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري في الّدول الّنامية.  
 العدد الثالث. 111مجلة البديل االقتصادي. صفحة:                                                                         

 
 ص. ي  النّ  ما ت ته خطّ  اشرح: المطلوب
 

 .0202أهي الشركاء التجاريين للوتقام المت د  األمريكق  عاي   جدوت قمثّ  لقك( إ9
 الصين المكسيك كندا البلدان
 % 2.5 % 11.1 % 15.2 % الصادرات
 % 11.3 % 10.5 % 11.1 % الواردات

 poche des statistiques mondiales .p 97.serieV n° 45. Edition 2021      Livre de المصدر:     
 

 .اإل صائق  الوارد  ي  الجدودمعطقام الق على علّ المطلوب: 
 

 
 دولتين مصدرتين للبترود ودولتين مستوردتين له.ل خريط  العالي المرين ، وقّ  على (0

 
 نقاط( 31)الجزء الثاني: 

ا له من انعكاسام م  ل  و النمح ماد  استراتيجق  تت ّكي ي  أسعاره عوام  عديد ، وألهميته البالغ  ي  غذاء الشعوب،    
 سلبق  ي  ننص إنتاجه تسعى بلدان عالي الجنوب جاهد  لتوييره.

 :انط قا من العبار  واعتمادا على ما درسم، اكتب منات جغرايقا تبّين يقه المطلوب:
 .المت ّكم  ي  أسعار النمحالعوام   (1
 .اتنعكاسام السلبق  ي  ننص إنتاجه على دود الجنوب (9
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 6من  6صفحة 

 
۞ 
 

                                                                         
 

 
   

             

     نيانتهى الموضوع الثا                     

 خريطة العالم

 ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

ش
 


