األجوبة النموذجية للبكالوريا البيضاء
الموضوع األول:
التاريخ :
الجزء األول:
 /1مفهوم المصطلحات:
العالم الثالث :مصطلح تاريخي جغرافي جاء به العالم الفرنسي الفريد سوفي في الخمسينات  ،ويعني به دول الجنوب المتحصلة على استقاللها حديثا.
جدار برلين  :جدار أقامه اإلتحاد السوفياتي ليفصل برلين الشرقية التي يديرها اإلتحاد السوفياتي عن برلين الغربية التي يديرها المعسكر الغربي في
 13أوت  1961ودام إلى غاية تفكك اإلتحاد السوفياتي وتوحيد األلمانيتين.
القطبية الثنائية  :مصطلح تاريخي يعني اإلتحاد السوفياتي والواليات ىالمتحدة األمريكية القوتان المهيمنتان على دول العالم.
 /2تعريف الشخصيات التاريخية :
رونالد ريغن  :الرئيس  40للو م أ متشدد تجاه اإلتحاد السوفياتي حكم من  1989/1981وهو صاحب مشروع الدفاع اإلستراتيجي المعروف بحرب
النجوم والذي أوقفه الرئيس كلينتون في .1993
هوشي منه :سياسي فيتنامي  ،مؤسس الحزب الشيوعي (ألفيت منه)في  1930ثم رئيس جمهورية الفيتنام في  1946ثم رئيس الفيتنام الشمالية
في .1954
جمال عبد الناصر :زعيم الثورة المصرية التي أطاحت بالملك فاروق  ، 1952رئيس جمهورية مصر في  1956من أهم إنجازاته تأميم قناة السويس
في  1956والتصدي للعدوان الثالثي على مصر وإنجاز السد العالي  ،توفي في .1970
 /3إكمال الجدول:
الحدث
تنظيم الشعب الجزائري الستفتاء تقرير المصير
تأسيس حلف وارسو
تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل

تاريخه
 1جويلية 1962
1955/05/14
1954/03/23

الجزء الثاني:
المقدمة :
إن من ضمن أولويات الحرب الباردة بين العمالقين هي البحث عن مناطق نفوذ يمكن من خاللها محاصرة العدو وصده بكل سهولة ،ومن خالل هذا
المبدأ الجوهري كان البد أن ترشح منطقة الشرق األوسط من أهم المناطق ألهميتها وحساسية موقعها.
فيم تكمن هذه األهمية ياترى؟
العرض:
أهم مظاهر حيوية منطقة الشرق األوسط:
ـ قناة السويس.
ـ باب المندب بين اليمن وجيبوتي.
ـ مضيق هرمز بين عمان وإيران.
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ـ غناها بالثروات النفطية (السعودية والكويت وإيران )...
ـ موقعها المتوسط بين الكتلتين ( أوروبا الغربية الرأسمالية  ,والشيوعية في الشرق األقصى).
أشكال الصراع فيما بين  1947ـ :1956
تتمثل أهم أشكال الصراع في منطقة الشرق األوسط بين المعسكرين الشرقي والغربي فيما يلي:
ـ إقرار مبدأ ترومان  : 1947عندما زاد خطر انتشار الشيوعية في اليونان وتركيا باعتبار هذه األخيرة تعتبر دولة من دول الشرق األوسط ،وكان
الغرض من هذا المشروع هو تطويق الشيوعية التي بدات تنتشر في الشرق األوسط .
إقحام تركيا ضمن الحلف األطلسي :مما يسهل إقامة قواعد عسكرية في المنطقة ومن ثم محاربة الشيوعية .
حلف بغداد : 1955للقضاء على نشاطات الحركات التحررية في المنطقة أقام المعسكر الغربي حلف بغداد والذي نقل فيما بعد إلى تركيا بعد انسحاب
العراق منه.
تأييد اإلتحاد السوفياتي للحركات التحررية في المنطقة:خاصة بعد العدوان الثالثي على مصر في  1956ومبادرته لمساعدة مصر على إنشاء السد
العالي.
الخاتمة:
ما حدث في المنطقة دليل على أهميتها اإلسترتيجية من حيث الموقع وغناها بالثروات الطبيعية.
مادة  :الجغرافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الجزء األول:
 /1مفهوم المصطلحات:
النمو اإلقتصادي:أي تطور اقتصاد البلد خالل فترة زمنية معينة.
الشركات المتعددة الجنسيات :شركات إقتصادية عمالقة لها فروع في كثير من دول العالم والشركة األم مقرها في دولة راسمالية من دول الشمال،
مثل شركة كوكا كوال.
المؤسسات المالية الدولية :مؤسسات تشترك فيها كثير من دول العالم منها بنك اإلنشاء والتعمير  ،وصندوق النقد الدولي..
 /3التعليق على الجدول:
ـ تتمثل الصادرات الجزائرية في تجارة المحروقات أساسا أما وارداتها فهي المواد الغذائية وأدوات التجهيز.
ـ تمثل أكبر نسبة من الصادرات الجزائرية إلى اإلتحاد األوروبي الذي تربطه إتفاقيات شراكة مع الجزائر تليها أمريكا الشمالية ثم آسيا ثم أمريكا
الجنوبية وأخيرا دول المغرب العربي وإفريقيا
ـ تنويع المبادالت مع عدة أطراف من دول العالم للتخفيف من التبعية .
ـ ضعف المبادالت التجارية مع دول إفريقيا والمغرب العربي والدول العربية يعود لتشابه المنتوج ورداءته.
االجزء الثاني:
المقدمة:
الظاهرة اآلسيوية بين الوزن الديمغرافي والتطور اإلقتصادي .
العرض:
دور استثمار العنصر البشري يتمثل فيما يلي:
ـ وفرة اليد العاملة المؤهلة .
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ـ سوق استهالكية واسعة ( ثلث عدد سكان العالم).
ـ استغالل استثمارات وأموال المهاجرين .
ـ ارتفاع ميزانية التعليم واإلهتمام بالبحث العلمي.
ـ طبيعة الفرد اآلسيوي المتمثلة في الكفاءة وتقديس العمل وإتقانه واندماجه السهل في العولمة .
ـ ضخامة رؤوس األموال.
مكانة المنطقة في اإلقتصاد العالمي:
ـ ثالث قطب إقتصادي عالمي.
ـ تعدد أقطابها الصناعية وتنوعها.
ـ قوة األسطول البحري الذي يساهم ب ℅30من األسطول العالمي.
ـ قوة أسواقها المالية .
ـ انفتاح المنطقة على اإلستثمارات األجنبية لمالءمة الظروف المناخية.
ـ المساهمة بربع الدخل العالمي.
ـ سيطرتها علىالمراتب األولى في العديد من المح اصيل والمنتجات الزراعية كاألرز والقمح والشاي ومنتجات صناعية كالسيارات واإللكترونيك.
ـ ارتفاع متوسط النمواإلقتصادي .℅10
الخاتمة:
حسن استغالل العنصر البشري مكن دول شرق وجنوب شرق آسيا من بناء قوة اقتصادية عالمية .
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