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 مادة الجغرافيا :االشتغال بوثائق 01/01
اقرأ (ئي) بتمعن الوثائق األربع اآلتية من أجل إنجاز المطلوب.
الوثيقة :0
الناتج الداخلي اإلجمالي ومتوسط الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد لبعض القوى االقتصادية في العالم سنة .3102
متوسط الناتج الداخلي
الناتج الداخلي اإلجمالي (مليار
القوى االقتصادية
اإلجمالي للفرد
دوالر)
(ألف دوالر)

الواليات المتحدة األمريكية

61261

5,,5

اليابان
البرازيل

1,12
2651

64,4
62,1

فرنسا

246,

62,2

الصين
كوريا الجنوبية

7444
621,

1,5
25,4

Source : Centre d’études prospectives et d’informations internationales, Panorama de l’économie mondiale, 2012,Paris,
pp.6-7
BACQUET Jean-Paul, Rapport Fait au nom de la Commission des Affaires Étrangères , enregistré à la Présidence de
l'Assemblée Nationale le 16 octobre 2013, Assemblée Nationale, France p. 7.

الوثيقة : 3
»تبدو اليابان اليوم منهكة وشائخة أمام الصين األكثر حيوية وهيمنة .ويعزى ذلك ،في نظر الكثيرين ،إلى قدىدين مىن
الركود ترتب قنهم ا تراجع اليابان أمام الصين ،حيث أصبح النىات الىداي ي امجمىالي ل يابىان ،حاليىا ،ال يمثىل ىوى%
 7.5من النات الداي ي امجمالي العالمي مدابل 66.5 %نة  ،699,كما تراجع متو ط النات الىداي ي امجمىالي ل دىرد
من الرتبة الثالثة قالميا إل الرتبة  21في الدترة ندسها ،وتراجعت قدرتها التنافسية قالميا من الرتبة األول نة 699,
إل الرتبة  24حاليا.
وبالرغم من افتدار اليابان ،شبه الك ي ،إل المواد الخىام ،ومىن توفرهىا ق ى  2 %فدىط مىن السىاكنة النةىي ة
في العالم مدابل  24 %ل صين ،فإن اليابىان تظىل قماقىا اقتصىاديا ...بسىبب توفرهىا ق ى إمكانىات (بةىرية وتنظيميىة)
هائ ة  ...وقدراتها الدائدة ق التكيف وق مواجهة األزمات والتحديات« .
MEYER Claude, L’économie Japonaise : Miroir de notre futur ? In Politique Etrangère N°1, 2011, Dossier Japon,
(بتصرف)pp. 101-102.
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» لدد يرجت كوريا الجنوبية منهكة من حرب 6951-695,؛ ثم قرفت بعد ذلك نمىوا اقتصىاديا متزايىدا ا ىتثنائيا إلى
ق ِِد
حد ما ،تخ ته أزمات قصيرة .ويعتبر هذا األداء ثمرة مجموقة من االيتيارات االقتصادية واالجتماقية ،حيث ق ِ
رهان قوي جدا ق التع يم ،وتم تبني اقتصاد مدتىو موجىه نحىو التصىدير ،ومسىتوى قىال مىن االديىار واال ىتثمار.
فكانت النتيجة ،حسب إحصاءات صىندو الندىد الىدولي ،أن تبىوأت كوريىا الجنوبيىة ىنة  2,61المرتبىة الثالثىة قةىرة
قالميا بنات داي ي إجمالي ب غ  621,م يار دوالر موزع ق  69م يون نسىمة...وتدىوم هىذا الدىوة االقتصىادية أ ا ىا
ق الصناقة التحوي ية والصناقات املكترونية والميكانيكية وصناقة الص ب ...وبدضل اندتاحها الكبير ق التجارة
الخارجية احت ت المرتبة الثامنة في التجارة العالمية ىنة  ،2,62حيىث تجىاوزت قيمىة مبادالتهىا الخارجيىة ألىف م يىار
دوالر«.
BACQUET Jean-Paul, Rapport Fait au nom de la Commission des Affaires Étrangères, enregistré à la
Présidence de l'Assemblée Nationale le 16 octobre 2013, Assemblée Nationale, France p. 7.

الوثيقة :4
»أصبحت البرازيل ىاد قىوة اقتصىادية فىي العىالم ىنة  ... 2,66وبدضىل السيا ىة الندديىة الصىارمة التىي نهجتهىا،
تمكن االقتصاد البرازي ي من تحديق فائض قيا ي في الميزان التجاري ،والخىروج مىن مرح ىة االنكمىاق االقتصىادي
بتخديض نسبتي الدائدة والتضخم ،فترتب قنها زيادة مرتدعة في نسبة النمو وانخداض في نسبة الب الة وارتداع متزايد
في الديل الدع ي.
وقد تميزت نة  2,66باتخاذ البرازيل مجموقة من التدابير الوقائية من أجىل حمايىة السىو الداي يىة ودقىم الصىناقة
البرازي ية ...فسىجل الميىزان التجىاري البرازي ىي فائضىا قىدرا  29,79م يىار دوالر فىي هىذا السىنة( ،)2,66أي بزيىادة
ب غت  47,8%وهو أق مستوى له في السنوات األربع األييرة ،كما شهدت الصادرات نمىوا ب ىغ  22%والىواردات
.« 25%
UBIFRANCE, où exporter en 2013 ? L’avis des experts du Réseau Agroalimentaire d’UBIFRANCE, Ministère
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Octobre 2,61, Paris, p. 669.

المطلوب:
6ـ حول (ي) المع يات الخاصة بالنات الداي ي امجمالي (بم يار دوالر) الواردة في الوثيدة  1إل
(  1ن)
مبيان باألقمدة؛
2ـ صف (ي) وضعية الدول الواردة في الوثيدة  6من حيث:
أ ـ النات الداي ي امجمالي؛
ب ـ متو ط النات الداي ي امجمالي ل درد..
1ـ ا تخرج (ي) من الوثيدة  2مظاهر تراجع االقتصاد الياباني؛
6ـ أبرز(ي) العوامل التي تدسر:
أـ النمو االقتصادي لكوريا الجنوبية من يال الوثيدة 1؛
ب ـ النمو االقتصادي ل برازيل من يال الوثيدة . 4
5ـ اقتمادا ق الوثيدة  2وق ما در ته ،اكتب (ي) فدرة تبرز(ين) فيها التحديات
والمةاكل التي تواجه االقتصاد الياباني.

(  2ن)

(6ن)
(  2ن)

(2ن )
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اكتب (ي) ،حسب اختياركـ ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :
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 الموضوع األول:
شك ت الحرب العالمية الثانية منع دا حا ما في ت ور نضال الةعوب ضد اال تعمار األجنبي واء في المةر العربي أو
في المغرب الكبير.
اكتب (ي) موضوقا مداليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 النتائ السيا ية ل حرب العالمية الثانية؛
 ت ورات الصراع العربي ام رائي ي من  8441إل 8421؛
 ت ورات الحركة الوطنية المغربية من  8444إل .8451

 الموضوع الثاني:
تمكن '' تالين'' من تر يخ النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي ،وتحويل هذا األيير إل قوة قظم ظ ت تنافس الواليات
المتحدة األمريكية في توجيه العاقات الدولية إبان الد بية الثنائية ،غير أن تدكك االتحاد السوفييتي اهم في ظهور الد بية
الواحدة في ظل النظام العالمي الجديد .
اكتب (ي) موضوقا مداليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 إجراءات تر يخ النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي تحت قيادة " تالين"؛
 مظاهر المواجهة بين االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية يال الحربين الباردتين األول والثانية؛
 ظروف انهيار االتحاد السوفييتي ومامح النظام العالمي الجديد.

