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الجوهىرٌح الجزائرٌح الذٌوقراطٍح الشعثٍح     
 

 / ذسٍٍر و اقرصادقسن : السٌىاخ الثالثح آداب                                                    هذٌرٌح الررتٍح لىالٌح تشــــــار

 ساعاخ 04الرىقٍد :                                                     إتراهٍنٌح الوجاهـذ الورحىم شثٍر ثاًى

    2016الرارٌخ :   هاي                                                                                      خضٍر أوالد 

                                                                                                                                                                
                   

 

 :حذ  الوىضىعٍي الرالٍٍي وٌجٍة علٍهأى ٌخرار أعلى الوررشح 

   (ًقطح 20) ول :الوىضىع األ 

 اوال : هادج الرارٌخ : 

  قاطً 06:  ولجزء األال
 اٌّصطٍذبد اٌزب١ٌخ: دشوبد اٌزذشس، اٌذشة اٌجبسدح، ِششٚع ِبسشبياششح  -1

 شبسي د٠غٛيـ ـ دغ١ٓ آ٠ذ أدّذ  - ِصبٌٟ اٌذبطػشف اٌشخص١بد اٌزب١ٌخ :  -2

    اوًّ اٌجذٚي اٌزبٌٟ :  -3

  ذارٌخــــــــــــــــــــــــــــــــــه       اٌذـــــــــــــــذ س          

   ٔشبء اٌخػ اٌٙبرفٟ األدّـــشإ

    23 – 03 – 1954  
  ِذبدصبد ٌٛعبسْ

 09/09/1982  
 

 1962ــ 1950ػٍٝ خش٠طخ اٌؼبٌُ اٌّشفمخ ٚلغ أُ٘ ِٕبغك اٌزٛرش إثبْ اٌذشة اٌجبسدح ِبث١ٓ ـ  4

 (ًقاط  04):  ـــزء الثاًًلجـا  

 

: " ٌٓ ٠ذذس د٠بْ ث١بْ 1958د٠غٛي فٟ ص٠بسرٗ ٌّشوض "دجش ِفشػ" فٟ اٌشّبي اٌمغٕط١ٕٟ ػبَ لبي     

ال ٔغزط١غ أْ ٔؼًّ أٞ شٟء إرا ٔذٓ  إٕٔب١ٌع١ف: "  فٛ فٟ اٌجضائش، ٌٓ ٠ٕجخ اٌزّشد فٟ غشدٔب ِٓ ٕ٘ب"

 شد ٚاٌىبسصخ"ٌُ ٔذمك أزصبساً عبدمبً فٟ ا١ٌّذاْ ... إْ ِب ٠غّٝ االعزمالي ١ٌظ إال اٌجؤط ٚاٌزش
 الوطلىب :

 أطاللب ِٓ اٌفمشح ٚاػزّبدا ػٍٝ ِب دسعذ اوزت ِمبال ربس٠خ١ب رج١ٓ ف١ٗ :  

 ارجبٖ اٌضٛسح.اإلعزؼّبس اإلغشائٟ  سد فؼً . -1

 .1956ٌٍضٛسح ثؼذ ػبَ  دثٍِٛبع١بِظب٘ش ٌٍٕجبدبد اٌّذممخ ع١بع١ب ٚ  -2

 

 ثاًٍا : هادج الجغرافٍا :    

  (ًقاط 06 ): ولالجزء األ   
 اٌزب١ٌخ: رج١١ط األِٛاي، اٌمطت اإللزصبدٞ، اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌّزجذدحػشف اٌّفب١ُ٘  -1

 :2016 جبٔفٟ-1970ا١ٌه جذٚي رطٛس عؼش اٌجزشٚي اٌجضائشٞ فٟ اٌغٛق اٌؼب١ٌّخ ِٓ     -2

2016جبٔفٟ  2011 2001 1998 1981 1979 1974 1970 اٌغٕـــــٛاد  

 31.28 90 24.5 14.5 40 26.27 16.22 2.65 اٌـــــــٛدذح

 ِٕظّخ األٚثه اٌّصذس:

    $  10 ←ع1ُ     عٕٛاد     4 ←ع1ُثّم١بط : ثّٕذٕٝ ث١بٟٔ ِضً ٔغجخ اإلٔزبط   الوطلـىب:

 ِبٟ٘ األعجبة اٌّزذىّخ فٟ أخفبض أعؼبس اٌجزشٚي فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ؟ـ 3

 

 

 ج العلىم اإلجرواعٍحفً هاد 2016دورج هاي ٍح الرجرٌثـــالـــىرٌا الثك     
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  (قاطً 04 ): الجزء الثاًً
لزصبد٠خ فٟ اٌؼبٌُ ٚرٌه اال ٜمٛٚدٚي اإلرذبد األٚسثٟ، ٚدٚي ششق آع١ب أوجش اٌ، ؼزجش اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خر  ـ

اٌجشش٠خ ٚرطٛس٘ب اٌزىٌٕٛٛجٟ اٌٙبَ ٚرٕظ١ّٙب اٌشأعّبٌٟ  ٙبٌّٛاسد٘ب اٌطج١ؼ١خ ِٚؤ٘الر ح ٙب اٌج١ذاراعزضّبس ثفعً

 .خٍٛا ِٓ ػذح ِشبوًرال فئْ ٘زٖ اٌمٜٛاٌّذىُ ِٚغ رٌه 

 

 ح ٚاػزّبدا ػٍٝ ِب دسعذ اوزت ِمبال جغشاف١ب رٛظخ ف١ٗ : اٌّطٍٛة : أطاللب ِٓ اٌفمش

  .اٌضالسااللزصبد٠خ لطبة اٌّشزشوخ ٌأل ػٛاًِ اٌمٛح االلزصبد٠خ -1

 .اٌّشبوً اٌزٟ رٛاجٗ ٘زٖ اٌجٍذاْ -2

 

 (ًقطح 20 )الوىضىع الثاًً: 

 اوال : هادج الرارٌخ   
 (ًقاط  06):  ولالجزء األ  

 اٌجضائش اٌجضائش٠خ، اٌمٛح اٌضبٌضخػشف اٌّفب١ُ٘ اٌزب١ٌخ: اٌّذ اٌزذشسٞ،  -1

 جّبي ػجذ إٌبصـــش  – سٚٔبٌذ س٠غٓ –٘ٛشٟ ِٕٗ  ػشف اٌشخص١بد ا٢ ر١خ :  -2

 ا وًّ اٌجذٚي اٌزبٌٟ : -.3

 اٌذـــــــــذ  س                        ٗربس٠خــــــ          

  2ارفبل١خ عبٌذ اٌزٛل١غ ػٍٝ        

 1945أٚد  15        

  إٔؼمبد لّخ ِبٌطــــب      

 1967ٔٛفّجـــش  22   

 ػٍٝ خش٠طخ اٌؼبٌُ اٌّشفمخ ٚلغ أّٔٛرجب ٚادذاُ ٌٍذشوبد اٌزذشس٠خ فٟ وً ِٓ إفش٠م١ب ٚآع١ب ٚأِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ؟ـ  4

 

   (قاطً 04 ):  الجزء الثاًً   
 

زٟ ١ف١ِٛؤاصسح االرذبد اٌغٚ (،ػششح ٌٌٛغْٛ  غثاألساالعزفبدح ِٓ اٌّجبدا ٚ األفىبس اٌزذشس٠خ ) اٌّجبدا ٌمذ أدد 

 )خ ـاالعزفبدح ِٓ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚ االل١ّ١ٍ، ٚاٌذشة اٌجبسدح  إغبسٌٍذشوبد اٌزذشس٠خ ثٙذف ٔشش اٌش١ٛػ١خ فٟ 

. خ اٌخجشح اٌؼغىش٠خ ٌٍذشٚة اٌؼب١ٌّ االعزفبدح ِٓ، ٚ( ..اٌىزٍخ األفشٚآع٠ٛ١خ  ،ٚ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ اٌّزذذح األ١ُِ٘ئخ 

 .1945ِٛجبد اٌّذ اٌزذشسٞ فٟ وً اٌّغزؼّشاد خبصخ ثؼذ  أزشبسػٍٝ أدد إٌٝ اٌّغبػذح 

 اٌّطٍٛة : أطاللب ِٓ اٌفمشح ٚاػزّبدا ػٍٝ ِب دسعذ اوزت ِمبال ربس٠خ١ب  رجشص ف١ٗ : 

  .اٌّشزشوخ ث١ٓ دشوبد اٌزذشس اٌزٟ دسعذػذد اُ٘ اٌخصبئص  -1

 ِٕظّزٟ اٌىٌِٕٛٛش ٚاٌفشأىف١ٔٛخ.ِٓ األ٘ذاف اٌخف١خ اٌّشزشوخ ث١ٓ والَ  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 ثاًٍا : هاد ج الجغرافٍا :                                                  
 

  قاطً 06:  ولالجزء األ

 

 اإلعزضّــــبس، رٕظ١ُ اإلل١ٍُ، اٌخٛصصـــخاٌزب١ٌخ: ػشف اٌّصطٍذبد -1

 2009ا١ٌٙىً اٌغٍؼٟ ٌٍصبدساد ٚ اٌٛاسداد اٌج١ٕ١خ اٌؼشث١خ ٌغٕخ  ـ ا١ٌه جذٚي2

 

 إمجايل التجارة الواردات البينية الصادرات البينية السلعة
 %37 %3578 %3874 املواد اخلام والوقود املعدين

 %27796 %2976 %2673 السلع الزراعية
 %65 %6479 %6573 املصنوعات)الكيماوية ،اآلالت ومعدات النقل(

 %4726 %473 %474 سلع غري مصنفة
 " 3323:صندوق النقد العريب"تقرير التجارة اخلارجية للدول العربيةاملصدر

 

 عـــُ(04فٟ ٔصف دائشح ٔغج١خ )ٔصف لطش٘ب  إجّبٌٟ اٌزجبسح ــ ِضً ٔغت 

  أعجبة ظؼف اٌزجبدي اٌزجبسٞ ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ؟ أػػـ 3

 

  قاطً 04 :  الجزء الثاًً

  

"اٌجضائش رؼذ شش٠ىب رجبس٠ب ٚاعؼب ٚ٘بِب لش٠جب جغشاف١ب ٠ٚزّزغ ثغ١بعخ ِغزمشح فٟ إٌّطمخ ٠ٕجغٟ ثبٌزبٌٟ دػّٗ ٚاػزجبسٖ 

رٌه اٌّزبجشح ثبٌجشش"شش٠ىب فٟ ِىبفذخ اإلس٘بة ٚاٌٙجشح غ١ش اٌششػ١خ ٚاٌجش٠ّخ إٌّظّخ ثّب فٟ   
2016جبٔفٟ  4فٟ اٌصبدسح ِجٍخ  "را ثشٌّٕذ"شبسي ربٔٛن  إٌبئت األٚسثٟ              

 

 

 اٌّطٍٛة : أطاللب ِٓ اٌفمشح ٚاػزّبدا ػٍٝ ِب دسعذ اوزت ِمبال جغشاف١ب رٛظخ ف١ٗ : 

 

 زٛعػ.اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح ػٍٝ ِزبٔخ  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌجضائش ٚاٌعفخ اٌشّب١ٌخ ٌٍجذش اٌّ -1

 .اٌعفخ اٌشّب١ٌخ  إٌٌّٝؼبٌجخ ظب٘شح اٌٙجشح اٌغش٠خ ِٓ اٌعفخ اٌجٕٛث١خ ٚالؼ١خ الزشح دٍٛال  -2

 

 

 

 

 

 

 

 ** 2016العلىم اإلجرواعٍح ذروٌى لكن تكالىرٌا  أسرج**

 

م      وحـمـاه فـي مـستقــبل األيا   ***أنتم رجاء الشعــب أنتم ذخــره  

ا   جـعـل النجوم مواطئ األقـــد     ***  إن الشباب إذا سما بطمـوحــه  
 دمحم العيد آل خليفة


