
 

 

 امتحاناれ نيل شヰادة البكالヱريا 
 اامتحان الجヵヱヰ المヱحد

 :الشعبる أヱالمسلك

   るضيゅيゲالヱ るيらيゲイわال ュヲヤمل  ـ العゅعヨ2: ال 
            ヲ: المعامل   ـ العヤــــوュ الشـــــرعيـــــــــة  

    ゲبيـــギわالヱ キゅصـــわااق ュヲヤملـ عゅعヨ3: ال  
 

 التاريخ ヱالجغرافيا: المادة
 

  
ヱ 

 
ヲ 

 

  ヲ1ヱ2ااستدراكية   :دورةــــــــال
 اأヱلヴ بكالヱريا  :وىـــــالمست

 ساعتان      :ازـمدة اإنج
 

 

 وعــــــــــوضـــــــالم
  ئق          (نقط 01)مادة التاريخゅثヲلゅب メゅغわااش 

  るثيقヲ(1)ال 
    " ュゅفي ع るنسيゲヘال るヤヨكت الحゲ1711ت ヨئج عゅわن ゅيケヲسヱ ゲمص ヴヤعع るيヤبيゲلم العゅالع ヴヤ...  بعض ポゅムわاح るイيわن

ثم حヤت مゲحるヤ حムم محギヨ عヤي، ... لヴ مصゲأメヱ مطらعま るاصطحヰらم نゅبヤيラヲ معه، キまヱخメゅ  بゅلعゅヨヤء الグين... الわヨعヨヤين
ヵグال...るんيギالح メヱギف الゅفي مص ゅヰヤعイل ،ゲفي مص るيケグج れゅصاحま خلキأ ...ゅكت محゲت ゅヨك ゅكيゲفي ت ゥاإصا れاヱ

るنيゅヨんالع… れゅايヱ الاحق في ケヲطわال ヴヤع ゅهゲأث ...るنيゅヨんالع るيケヲヅاゲらاإم ...ヵヲツヰレال ゲムヘال ケヱグج ネゅجケま نムヨي ...
ヲムا بゅلんقゅفる الغゲبيる يギعラヲ القラゲ الゅわسع عشゲ، عギレمゅ أخグ العギيギ من الゲわヨجヨين ヱالんヨقヘين الグين احまわلヴ  في العゅلم العゲبي،

أخれギ تわشムل الヨイعيれゅ اأキبيヲ るعي السيゅسي في الヨわイヨعれゅ العゲبيヱ るمع تطケヲ ال... الغゲبيるمن الحりケゅツ اسりキゅヘわ ل
るبيゲالع るヌفي اليق ゅヨヰا مケヱキ تらي لعわال ،るسيゅالسيヱ..." 

 クلك ヅيる في العゅلم العゲبي ヱسらل تコヱゅイشゅهゲ أحギヨ نصゲ، من أسゆゅら تقヰقゲ القンヲ العゅヨヤنيヱ るالギيヨقゲا
     ネ :11/15/2114    Ahewar.org تケゅيخ ااヅا                                       

るثيقヲ(2) ال 
 ...أمムن القメヲ بケヲヤらわ اتゅイهين... الわي تゅヘعヤت مع الحるヤヨ اأケヱبيゅレ ...る أラ نحキギ ااتゅイهれゅ الゲムヘيクまるا كラゅ ل"    
       メヱاأ ロゅイلإت るらسレلゅل م... بヨنت تحゅك るヘاحゴال ゅبケヱفأゅيゲمغ ゅاثゲت ゅヰع... ゅعيゅレا صケヲم... تطヲق るفゅثق ،るعقانيヱ るي

 ...مわحケゲا من سヤطる الれヲレヰム الレムسي... سيゅسيキ ゅيヨقゲاヅيゅ ゅنゅヌم
       るاليゲらيヤال れاヲعギل るヰاجヲفي مヱ... من ال ゲيらء كゴفي جヱ ュفي ااسا ギイي ラゅبي كゲع ヵゲムف ケゅتي ケヲヤらتヨ ゐヱケヲ

      ".مゲヅ りキゅيる لゅレらء ヱعي مヨわイعي مسわقل عن مヲヌレمる الヨعケゅف الغゲبيる... الんقゅفي
 ギらع キギع ،りギحヲال ،ゴيゴقヤ21/27اإله ب ゲらレجキ ،1111ソ ソ ، .71  72ـ 

るثيقヲ(3)ال 

   " ...ヱキاギらわاتب ااسゲم ギمن أش ラゅك ラま.. .るيレيキ るطヤس ヴヤع ゴئゅيش الحイヤل ギئゅالق スゲعヤل ゐケاヲق الヤطヨال キゲヘال るمヲムح... 
        キاギらわااسヱ ،るتق اأمゅع ヴヤتقع ع るيゲالح るليヱぽمس ラま... ゅヨヤف كガالشعب في قل  ...ي ヴقゲت ゅヨヤكヱ りヱゲんفي ال れヱゅヘわال

الحゲيる مぽسسる عヴヤ أصメヲ  فゅإساميる... تゲقي اأمヱヱ るعيゅヰ بقيりキゅ عقائゅヰ مقギمる أسゅسيる لقゲヰ ااسギらわاキ... الヨعケゅف
 "   .ヱقギ جعヤت أصメヲ حヲムمゅヰわ الشンケヲ... عヱ メギالヨسヱゅاヱ りالقسط ヱاإخゅءسيطヱ りゲتحムم بأمゲهゅ بゅل بゲفعゅヰ كل
                                          31ـ 23ـ  1173ソ ソ ، .22عギら الゲحラゅヨ الヲムاكらي، ゅらヅئع ااسギらわاヱ キمصネケゅ ااسわعキ ،キゅらمشق                                                    

 るثيقヲ(4)ال 
      " ...ゆゲن ... نحن العヅヲفي ال ラاヲخまゅレعヨイت ゲاأف れキギتع ラまヱ ゅレヤムف ラゅسヤال るمعゅجラゅنسま キا ... るمヲムحヤل りヲا قヱま ا

 れゅらا ثヱ るأمゅبまا  りヲا سطヱ ンケヲلشゅبまا  るطヤا سヱ るيゲلحゅبまا りاヱゅسヨلゅب". 
キسأま حيبるعيゅヨわااجヱ るسيゅالسي れゅبゅわムال ،ベゅ . ヅ ،れヱゲبي ،るيعヤالط ケاキ2 ،1173ソ ソ ، .32  37ـ 

                                                                              

                                                              ヌهــــــخلف( ي)رــــــان...../..... 



 

 

 

 امتحاناれ نيل شヰادة البكالヱريا 
 اامتحان الجヵヱヰ المヱحد

 :الشعبる أヱالمسلك

    るضيゅيゲالヱ るيらيゲイわال ュヲヤملـ العゅعヨ2: ال 
            ヲ: المعاملـــــــــة   ـ العヤــــوュ الشـــــرعي

    ゲبيـــギわالヱ キゅصـــわااق ュヲヤملـ عゅعヨ3: ال

  
 

 التاريخ ヱالجغرافيا: المادة
 

 

ヲ 

 
ヲ 

 

  ヲ1ヱ2ااستدراكية   :الــــــــدورة
 اأヱلヴ بكالヱريا  :المستـــــوى
 ساعتان      :مدة اإنجـاز

 

 

 

 :اأسゃلة التالية عن( ي)بعد قراءتك المتأنية للوثائق أجب
 1ラ.................................................................................الヲثゅئق اأケبع في سيゅقゅヰ الケゅわيガي (ヵ)ـ ضع 1   
  1ラ.....................................................................................العゲبيる الゲムヘيるاليقるヌ  بュヲヰヘヨ (ヵ)ـ عゲف 2   
   3 ァゲガわـ اس(ヵ) ئقゅثヲال( 4( )3( )2) (1) من ال るيガيケゅわال れゅعطيヨالるليゅわ.....................:...........................4ラ 

 .عヲامل اليقるヌ الゲムヘيる بゅلヨشベゲ العゲبي( 1)من الヲثيقる أ ـ              
            るثيقヲـ من ال ゆ(2) ا れゅهゅイااتるمゅالع ゅヰئصゅخصヱ بيゲالع ベゲشヨلゅب るيゲムヘل. 
            るثيقヲـ من ال ァ(3 )هわبケゅليب محゅأسヱ キاギらわئص ااسゅخص. 
            るثيقヲـ من ال キ (4 )るسيゅئ السيキゅらヨال ゆゲالع ラヲاليゲらيヤال ラヲميヲالق ゅヰب ンキゅي نわال. 

 りゲ.....................................................................................2   ラ اأسサゅ لヲヤثゅئق اأケبعالムヘ (ヵ)ـ ケكب 4    
 るفقりゲ تらين فيゅヰ مゅムنる مصゲ في まشعネゅ اليقるヌ الゲムヘي( ヵ)كわبـ انطاقゅ من الヲثゅئق ヱاعキゅヨわا عヴヤ مケキ ゅست ا   5     

 2ラ........................................يلسヘヤاأفケゅム الわي نンキゅ بヱケ ゅヰاキ الわيケゅ اヱ 11الヨشベゲ العゲبي في القラゲ  في          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (نقط 11) مادة الجغرافيا 
 الموضوع اأول

        キاギعま メゅイفي م ゆゲغヨج الヰレلي ヴتسع るفキゅه るسゅي سيレヅヲال ゆاゲわالわمس るيヨレحقيق تわるヤمゅشヱ るامギ. 
 :فيه مゅ يヤي( ين)مヲضヲعゅ مقゅليゅ تヲضح( ヵ)كわبا          

 .ـ مま ュヲヰヘعギاキ الゲわاゆ الレヅヲي              
              ゲらムال れاケゅيわتـ ااخヱ يレヅヲال ゆاゲわال キاギعま るسゅلسي ンるليゅイヨال ゅヰتゅヰجヲ. 
              ゅسي ケヱキ ـレيギヨال るمコأ るイلゅي في معレヅヲال ゆاゲわال キاギعま るسる. 

 
 الموضوع الثاني

        りヲق ゅヰレا جعل مゲيらك ゅيキゅصわا اقヲヨف الصين نゲتعンゲاأخ るيヨلゅالع るيキゅصわااق ンヲالق るفسゅレم ヴヤع りケキゅق りギعゅص. 
 .فيه مゅヌهゲ قりヲ ااقわصキゅ الصيレي ヱالعヲامل الヘヨسりゲ لゅヰ( ين)مヲضヲعゅ مقゅليゅ تحヤل( ヵ)كわبا          
 

 

 

 

 



 

 

 

 يا امتحاناれ نيل شヰادة البكالヱر
 اامتحان الجヵヱヰ المヱحد

 :الشعبる أヱالمسلك

  るضيゅيゲالヱ るيらيゲイわال ュヲヤمل   ـ العゅعヨ2: ال 
            ヲ: المعامل   ــة  ـ العヤــــوュ الشـــــرعيــــــ

    ゲبيـــギわالヱ キゅصـــわااق ュヲヤملـ عゅعヨ3 :ال  
 

  التاريخ ヱالجغرافيا :المادة
 

 

ヱ 

 
ヲ 

 

  ヲ1ヱ2دراكية ااست  :الــــــــدورة
 اأヱلヴ بكالヱريا  :المستـــــوى
 ساعتان     :مدة اإنجـاز

 

 

 عناصر اإجابヱ るسلュ التنボيط
 (نقط01)مادة التاريخ

 1ラ...      ....................................................................................الヱ ラゅムヨالゴمヱ ラゅالヲヨضネヲ: ـ السيベゅ الケゅわيガي 1    
 1ラ    ............................  .............................................................................الわعゲيف بュヲヰヘヨ اليقるヌ الゲムヘيるـ  2    

 4ラ     .......................... ........................................................(4( )3( )2) (1) اسゲガわاァ الヨعطيれゅ من الヲثゅئقـ  3    
 るثيقヲبي( 1) من الゲالع ベゲشヨلゅب るيゲムヘال るヌامل اليقヲع: 

                 るنسيゲヘال るヤヨالح ゲـ تأثي 
 ـ まصاحれゅ محギヨ عヤي                 
                  るنيゅヨんالع れゅـ ااصاح 
                 るヨجゲわـ ال 
                 るسيゅالسيヱ るفيゅقんال れゅعيヨイـ ال 

  るثيقヲبي( 2)من الゲالع ベゲشヨلゅب るيゲムヘال れゅهゅイاات: 
 ...ゲらالي معイب بゅلحりケゅツ الغゲبيるـ تيケゅ لي                                   
 ヱمゅレهض لヤغゆゲ بゅإساュـ تيケゅ سヘヤي مヨわسك                                    

 るثيقヲئص ( 3) من الゅهخصわبケゅليب محゅأسヱ キاギらわااس 
 تヨイع السヤطる السيゅسيヱ るالعسゲムيヱ るالギيレيる في يギ شガص ヱاحギ: ـ الガصゅئص              
  ااケتقゅءتقヤيص الヲヘاベケ في الりヱゲん بين الヱ れゅゃヘاأفゲاケ : ،キبわهゅـ أسゅليب مح              

                                     わف، الケゅعヨسك في الヨァクヲヨレلゅااسامي ب :るيゲالح 
                                     ンケヲالشヱ りاヱゅسヨالヱ.... 

  るثيقヲئ ال( 4)من الキゅらヨيسالゆゲميين العヲقヤل るسيゅ : ،ラゅاانس ギيイヨت ،るبيゲالع るغヤلゅب コاゴわااع 
 ، أهヨيる الشンケヲاأمる عキゅヨ الحムم                                                              
                                                               りاヱゅسヨالヱ るيゲالحヱ 

 ベゲ...........      .....................................2ラ العゲبي ヱأهم تيケゅاتゅヰعヲامل اليقるヌ الゲムヘيる بゅلヨش: ـ الりゲムヘ اأسサゅ لヲヤثゅئق 4    
    5  メヲح りゲفق ァゅわنま يـヘヤالس ケゅيわال ケゅムأفヱ るيゲムヘال るヌاليق ネゅشعま في ゲمص るنゅム2...................................................      مラ  

 るيゲムヘال るヌاليق ネゅفي اشع ゲمص るنゅムم :ヵヱゅطヰالط るعゅفケ ケゅムي، أفヤع ギヨمح ネヱゲمش...... 
 يヘヤالس ケゅيわال ケゅムأف: 

 جメゅヨ الギين اأفغゅني...الわقュギ مレه، الヨわسك بゅلギين ااسامي سゆゅらن لヲヨاجるヰ الغヱ ゆゲأخギ أـ اتحキゅ الヨسヨヤي 
 ベケاヲヘال グらـ نるعيゅヨわااجンケヲالش ュゅヌي نレらت ،キاギらわااس るبケゅي.... ، محらاكヲムال ラゅヨحゲال ギらع 

 محギヨ عロギら.... ااهュゅヨわ بゅلゲわبيヱ るالわعヤيم كギヨخل لإصاゥـ 
 

               
    
 
 
 
 



 

 

 

ヱادة البكالヰنيل ش れريا امتحانا 
 اامتحان الجヵヱヰ المヱحد

 :الشعبる أヱالمسلك

るضيゅيゲالヱ るيらيゲイわال ュヲヤمل     ـ العゅعヨ2: ال 
            ヲ: المعامل   ــــة  ـ العヤــــوュ الشـــــرعيــــ

    ゲبيـــギわالヱ キゅصـــわااق ュヲヤملـ عゅعヨ3: ال  
 

 التاريخ ヱالجغرافيا: المادة
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ヲ 

 

  ヲ1ヱ2ستدراكية اا  :الــــــــدورة
 اأヱلヴ بكالヱريا  :المستـــــوى
 ساعتان      :مدة اإنجـاز

 

 

 مادة الجغرافيا (ヱ1 نقط) 

 2ラ    ................................مقギمる مゅレسゥゲヅ ،るら ااشゅムليヱ ،るضヱ ゥヲمレطقيる الわصヨيم، خゅتるヨ مゅレسるら: الゅイنب الイヰレヨي     الموضوع اأول
 7ラ.........................................    ..........................................................................................الゅイنب الヨعゲفي

 تネコヲ كゅآتي                                                                                                                                                                                                            
  1ラ                                                                                                                   مま ュヲヰヘعギاキ الゲわاゆ الレヅヲيる: أヱا
ゅنيゅاا: ثるليゅイヨال ゅヰتゅヰجヲتヱ يレヅヲال ゆاゲわال キاギعま るسゅلسي ンゲらムال れاケゅيわ4:                                                                 خラ 

 れاケゅيわي ااخレヅヲال ゆاゲわال キاギعま るسゅلسي ンゲらムال :ゐاゲわال ヴヤع るヌفゅحヨالヱ るيعيらالط キケاヲヨال ゲبيギـ ت 
 تأهيل الヲヨاキケ الらشゲيる ـ                                                            

 ـ تأهيل ااقわصキゅ الレヅヲي                                                            
                                                            ヵヱゲلم القゅالع るيヨレـ ت 

                                                            るيゲツالح るسゅـ السي 
                                                            ケゅالعق るليゅムشま ـ حل 

 るليゅイヨال れゅヰجヲわال :るقيゲالش るليゅヨالشヱ るليゅヨليم الشゅـ اأق 
 ـ الらحヱ ゲالسゅحل                        
                        るيヤらイق الヅゅレヨـ ال 

         るسقيヨال れاケاギヨـ ال 
          ケヲらق الヅゅレـ م 

                        るيヱاゲق الصحヅゅレヨـ ال 
      ゅんلゅفي : ث ゆاゲわال キاギعま るسゅسي ケヱキるレيギヨال るمコأ るイلゅـ: مع ゅعيゅヨわاجヱ ゅيキゅصわاق ヱゅانيゲヨع ... ヵゲツطيط الحガわ2                  ...الラ                                                                                                                                                           

 1ラ    ....................................................................................الわعらيゲ الイغゲافي، الヤغる ، شムل الわقギيم: الゅイنب الشヤムي 
 

 2ラ      ...............................مقギمる مゅレسゥゲヅ ،るら ااشゅムليヱ ،るضヱ ゥヲمレطقيる الわصヨيم، خゅتるヨ مゅレسるら: الゅイنب الイヰレヨي     المヱضヱع الثاني
 7ラ  .........................................   ..........................................................................................الゅイنب الヨعゲفي

 تネコヲ كゅآتي                                                                                                                                                         
 3.5ラ           معメギ الヲヨレ ااقわصヵキゅ ـ اケتネゅヘ الゅレتج الギاخヤي الュゅガ ـ تطケヲ ااسケゅヨんわاれاケتネゅヘ ـ : مゅヌهゲ قりヲ ااقわصキゅ الصيレي: أヱا

 نァゅわ الصゅレعي ـ قりヲ تケゅイيる كヱンゲらتネヲレ اا قりヲ اانァゅわ الヘاحي ヱتヲレعه ـ ヱفりゲاأجらレيる ـ                                             
                                            ( ،ヵケゅイわال ラاゴيヨئض في الゅف ،れاケキゅالص るヨقي ネゅヘتケا ،れاキケاヲالヱ れاケキゅالص ネヲレت 

                                              ラヲيケゅイわء الゅكゲالش)... 
ゅنيゅث : りゲسヘヨامل الヲيالعレالصي キゅصわااق りヲ3.5                                 :                                                                    لقラ 

 るيعيらالط れهاぽヨال : りゲفヱ ـ ォゅレヨالヱ メヲヰالس ネヲレتヱるقゅالط ケキゅمص ラキゅعヨالヱ  
 るيヨيヌレわالヱ るيゲشらال れゅمヲقヨال: 

       るيゲشらال れゅمヲقヨـ ال : ラゅムئص السゅخص (ليゅイヨيع الコヲわال ،るنيゅムالس るيレらيعي، الらالط ヲヨレال )... ケヱキ ـ 
 ...(العゅمヱ るヤسベヲ اسヰわاكيヱ るاسعる اليギ) سラゅム في الわطケヲ ااقわصヵキゅ ال                                

 るيヨيヌレわئص الゅصガال: 
        るاكيゲわااش るヤحゲヨ(1171ـ  1141)ـ ال 

                    ンゲらムال りゴヘطيط ـ القガわال るسゅـ سي ァゅわئل اانゅسヱ ـ تأميمまるيらالشع れゅنヲヨムـ ال ュゅاإم ヴل... 
 اا るヤحゲليمゅヨأسゲلم الゅالع ヴヤع ゥゅわヘاانヱ れゅصاح 

 اانゥゅわヘ عヴヤـ تムヘيك الヲヨムنれゅ الشعらيる ـ まنشゅء مقヱゅاれ خゅصる في الصゅレعヱ るالりケゅイわ ـ                    
                     るيらレاأج れاケゅヨんわااسま ュゅヨツـ اان るبيゲالغ ゅجيヲヤレムわالヱるيヨلゅالع りケゅイわال るヨヌレم ヴل 
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