
   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل
 2019دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 تسيري واقتصاد الشعبة:
 د 03سا و  30 املدة:                  التاريخ واجلغرافيا اختبار يف مادة: 

 

 5من  1صفحة 

⨻ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 :التاريــخ
 (نقاط 60الجزء األول: )

وأخت  حّزتإا مّمزتا متر عتار    غـر  -الصـراع شـر  بعد انحسار موجة االستععمار رترإ ى تل ا عتا    ...("1
متر أجت   النضـال جنتو  بمتعارات مخعة تة عمحتورت حتو  -ا عالقات ا دو ية رّنما اسعمر ا صترا  متما  

 " … االسعقال  ورفض ا عبعية وعد  االنحياإ ى ل أي مر ا كعةعّر 
   111ص  1441-1491الصراع الدولي في نصف قرن  –: د /علي صبح  المرجع                         

  
 :المطلو 

 امرح ما عحعه خط في ا نزص.   -
 

 يدال كاستروف  -فرحات عباس     - عرزف با مخصيات ا عا ية:  (2  
 

 .7491اسع ادت مر ممرو  مارما   دول أربعوقزع ا مرفقة أوروبا عةل خر طة  (3  
 

 

 (نقاط 69الجزء الثاني: )
 د  اسعرجا  ا سيادة ا وطنية، وحدز اسعراعّجية عن ّ  ا ثورة مر أج 7499نوفمرر 17وضع ريار     

 حدّثة.معا   رناء ا دو ة ا جإائر ة ا  7491مّثاق طرارةس جوار 
 

 انطالقا مر ا عبارة واععمادا عةل ما درست، اكع  مقاال عار خيا عرّزر فيه: المطلو :
 أهمية ريار نوفمرر في مسار ا ثورة ا جإائر ة.  (1
دها مّثاق طرارةس  رناء ا دو ة ا جإائر ة (2  .االخعيارات ا سياسية واالقعصادية ا عي حدز
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 5من  2صفحة 

⨻ 

 :الجغرافيا
 نقاط( 60)الجزء األول: 

عةتل االقعصتاد ا جإائتري وال  7499و كر ا عزداعيات ا خطّرة  ةصدمة ا رعرو ية ا معاكسة  عتا  "... (1
دفتتع  ميــزان المــدفوعاتوستتيما االنخ تتاض ا كرّتتر  ةمتتداخّ  ا ن طيتتة وا عجتتإ فتتي ا مواإنتتة ا عامتتة 

ا عزحتتو  نحتتو با ستتةطات ى تتل ىعتتادة ا نزنتتر فتتي نّجّتتا االقعصتتادي ا معزبتتع متتر ختتال  عرنتتي خيتتار 
           ..."  اقتصاد الّسو  

 (62)صقبل االنفتاح التجاري في الجزائرمست المرجع:
 مراد يونس وعبدالحميد مرغيت جامعة جيجل

 امرح ما عحعه خطز في ا نزص. المطلو : 
 

 1171ا مبادالت ا عجار ة  ةواليات ا معحدة االمر كية عا  ى يك جدوال يمث  نس   (2   
 الدول كندا و المكسيك  االتحاد األوربي  اليابان  الصين  العالمباقي دول 

 الصادرات  39% 11.3% 9.9%  % 1.9 34.9 %
 الواردات 21.4% 11.1% 1.1% 21.1% 21%

 (2611المصدر: المنظمة العالمية للتجارة )إحصائيات                                                       
 المطلو :

    %1سم =  1  معطيات ا جدو  بأعمدة ريانية في مجا  واحد بمقياس:  مثز   -أ
 سم = سمك العمود1                                                                    

 عةزق عةل ا رزس . - 
 

 نقاط( 69الجزء الثاني )
، ىالز أنزّتتتتتتا د ا عتتتتتتا مياالقعصتتتتتتا عةتتتتتتلكتتتتتتة رموس اممتتتتتتوا  متتتتتتر دور ىّجتتتتتتاري بقتتتتتتدر متتتتتتا  حر              

 ال عخةو مر سةريات.
 

 كع  مقاال جغرافيا عرّزر فيه:اواععمادا عةل ما درست،  ا عبارةانطالقا مر  المطلو :
 .االقعصاد ا عا مي  في أهمية حركة رموس امموا (1
 سةريات حركة رموس امموا  عةل االقعصاد ا عا مي. (2

  انتهى الموضوع األول



 

 2019 / بكالورايتسيري واقتصاد / الشعبة: /التاريخ واجلغرافيا / :مادة يف اختبار
 

 

 5من  0صفحة 

⨻ 

 الثاني الموضوع
 :خالتاري

 نقاط( 60الجزء األول: )
ـــاد اايجـــابي... رّتتتدف عطتتتو ر سياستتتة "   (1 وعتتتد  االنحيتتتاإ، واةورعّتتتا وعوستتتيع نطاقّتتتا ع قتتتد فتتتي  الحي

( وجوإ ت  رتروإ عّعتتو جـوارر الل نهــرواجعماعتتا ضت ز ا إعمتاء  7499رّرونتي رّوسستالفيا فتي جتوار 
... وطا روا باإلضافة ى ل   تك   مؤتمر باندونغأكدوا في قراراعه عةل مبادئ  (،صراجمال عبد النو 

الح وحنر ا عجار  ا نووية..."    ضرورة نإ  ا سز
 (11 المرجع: دور الجزائر في حركات التحرر العربية )ص        

 مذكرة تخرج جامعة خميس مليانة.                              
 المطلو :

 امرح ما عحعه خطز في ا نزص. -   
 

خصيات ا عي رّر قوسّر في ا نزص.( 2  عرزف با مز
 

 أكم  ا جدو  ا عا ي: (3
 الحدث تاريخه

 العدوان الثالثي على مصر .........................................

 بيان فو معركة ديان .........................................
 
 

 نقاط( 69الجزء الثاني: )
امهتتداف ا عتتي أعةنتتت عنّتتا ا واليتتات ا معحتتدة اممر كيتتة فتتي طرحّتتا   ستتوفّعي أرز أدرك االعحتتاد ا        

ع خ تتتي وراءهتتتا أهتتتدافا ع متتتك  خطتتترا  7491-19-19وممتتترو  مارمتتتا   7491-10-71 مرتتتدأ عرومتتتار 
 عةل مصا حه في ا قارة اموراية.

 

 رإ فيه:: انطالقا مر ا عبارة، واععمادا عةل ما درست، اكع  مقاال عار خيا عرالمطلو 
 امهداف ا خ ية  مردأ عرومار وممرو  مارما .      (1 
  ردز فع  االعحاد ا سوفّعي عةل   ك. (2 
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 5من  4صفحة 

⨻ 

:الجغرافيا  

 (نقاط 60الجزء األول: )
دة ا جنستتيات... ع جرر ا جنتتو  عةتتل مبتتادئ استتعثمار ة جدّتتدة ع تتدعزمّا "...  (1      تتركات مععتتدز انطةقتتت ا مز

تإت عةتل خ تض  دو  الّنقـد الـدولينلصـفي   ك ررامج اإلصالح  عةتل ا ستةع  الرسـوم الجمركيـةا عتي ركز
                          ا مسعوردة وعوسيع امعياإات االسعثمار امجنري..."

 ك عبد العزيز )ااصدار الرابع( جامعة المل 22ص لة دراساتسلس المرجع:                
 امرح ما عحعه خطز في ا نزص. :المطلو 

 

 .1170ى يك جدوال يمثز  نس  صادرات أه  ا مركاء ا عجار ّر  ةجإائر عا   (2
 األرجنتين تركيا  و.م.أال إسبانيا  ألمانيا  الصين  إيطاليا  فرنسا  الدول

 3.2 3.1 9.3 4.3 1.2 12.9 16.3 11.9 النسبة %
 .12ص ،2619وطني لإلحصاء، الديوان ال                                                          

 .ا جدو ا واردة في معطيات ا عةزق عةل  -أ
 

 عةل خر طة أوراا ا مرفقة وقزع ا دو  ا عضوة في االعحاد اموراي ا واردة في ا جدو . - 
 

 نقاط( 69الجزء الثاني: )
إا كرّتتترا فتتتي عععرتتتر ا واليتتتات ا معحتتتدة االمر كيتتتة أكرتتتر قتتتوزة عجار تتتة فتتتي ا عتتتا  ، ىالز أنزّتتتا ععتتتاني عجتتت        

 مّإانّا ا عجاري.
 : انطالقا مر ا عبارة، واععمادا عةل ما درست، اكع  مقاال جغرافيا عرّزر فيه:المطلو 

 مناهر ا قوة ا عجار ة  ةواليات ا معحدة االمر كية.      (1   
  أسبا  عجإ مّإانّا ا عجاري. (2   

 
 
 

 
 
 

 انتهى الموضوع الثاني
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 5من  5صفحة 

⨻ 

 

 خريطة أوربا

 
 

نجز العمل المطلو  على الخريطة المرفقة وتعاد مع أورا  ااجابةي  




