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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 و متوسط الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد لبعض القوى االقتصادية في العالم سنة .3102
القوى االقتصادية

الناتج الداخلي اإلجمالي
(مليار دوالر)

متوسط الناتج الداخلي
اإلجمالي للفرد
(ألف دوالر)

الواليات المتحدة األمريكية

61261

5,,5

اليابان (قوة تجارية كبرى)
البرازيل
فرنسا (قوة فالحية وصناعية)

1,12
2651

64,4
62,1

246,

62,2

7444

1,5

621,

25,4

الصين (قوة اقتصادية صاعدة)
كوريا الجنوبية

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 ققىدين مىن
الركود ترتب قنهما تراجع اليابان أمام الصين ،حيى أبىب النىاتج الىداخلي اإلجمىالي لليابىان ،حاليىا ،ال يمثىل سىوى%
 7.5من الناتج الداخلي اإلجمالي العالمي مقابل 66.5 %سنة  ،699,كما تراجع متوسىط النىاتج الىداخلي اإلجمىالي للفىرد
من الرتبة الثالثة قالميا إل الرتبة  21في الفترة نفسها ،وتراجعت قدرتها التنافسية قالميا من الرتبة األولى سىنة 699,
إل الرتبة  24حاليا.
وبالرغم من افتقار اليابان ،شبه الكلي ،إل المواد الخام ،ومن توفرها قل  2 %فقط من الساكنة النشيطة في
العالم مقابل  24 %للصين ،فإن اليابان تظل قمالقا اقتصاديا  ...بسبب توفرها قلى إمكانىات (بشىرية وتنظيميىة) هائلىة
 ...وقدراتها الفائقة قل التكيف وقل 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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الوثيقة :2
» لقد خرجت كوريا الجنوبية منهكة من حرب 6951-695,؛ ثم قرفت بعد ذلك نموا اقتصاديا متزايدا استثنائيا إل حد
ما ،تخللته أزمات قصيرة .ويعتبر هذا األداء ثمرة مجموقة من االختيارات االقتصادية واالجتماقية ،حيى ققىد رهىان
قوي جدا قل التعليم ،وتم تبني اقتصىاد مفتىوم موجىه نحىو التصىدير ،ومسىتوى قىال مىن االدخىار واالسىتثمار .فكانىت
النتيجة ،حسب إحصاءات بندوق النقد الدولي ،أن تبوأت كوريا الجنوبية سنة  2,61المرتبة الثالثة قشرة قالميا بناتج
داخلي إجمالي بلغ  621,مليار دوالر موزع قل  69مليون نسمة...وتقوم هذه القوة االقتصىادية أساسىا قلى الصىناقة
التحويليىىة والصىىناقات اإللكترونيىىة والميكانيكيىىة وبىىناقة الصىىلب ...وبفضىىل انفتاحهىىا الكبيىىر قلى التجىىارة الخارجيىىة
احتلت المرتبة الثامنة في التجارة العالمية سنة  ،2,62حي تجاوزت قيمة مبادالتها الخارجية ألف مليار 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
»أببحت البرازيل سادس قوة اقتصادية في العالم سنة  ... 2,66وبفضل السياسة النقدية الصارمة التي نهجتها ،تمكىن
االقتصاد البرازيلي من تحقيق فائض قياسي في الميزان التجاري ،والخروج من مرحلة االنكماش االقتصادي بتخفيض
نسبتي الفائدة والتضخم ،فترتب قنها زيادة مرتفعة في نسبة النمو وانخفاض في نسبة البطالة وارتفاع متزايد في الدخل
الفعلي.
وقد تميزت سنة  2,66باتخاذ البرازيل مجموقة من التىدابير الوقائيىة مىن أجىل حمايىة السىوق الداخليىة ودقىم الصىناقة
البرازيلية ...فسجل الميزان التجاري البرازيلي فائضا قدره  29,79مليار دوالر في هذه السنة( ،)2,66أي بزيادة بلغت
 47,8%وهو أقل مستوى له في السنوات األربع األخيرة ،كما شهدت الصادرات نموا بلغ  22%والواردات 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 :
1ـ قرف (ي) المصطلحات التي تحتها سطر في الوثيقة :1قوة تجارية كبرى ـ
قوة فالحية وبناقيةـ قوة اقتصادية باقدة .
2ـ بف (ي) وضعية القوى الواردة في الوثيقة  1من حي :
أ ـ الناتج الداخلي اإلجمالي؛
ب ـ متوسط الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد.
3ـ استخرج (ي) من الوثيقة  2مظاهر تراجع االقتصاد الياباني؛

(3ن)
(  2ن)
(1ن)

6ـ أبرز(ي) العوامل التي تفسر:
أـ النمو االقتصادي لكوريا الجنوبية من خالل الوثيقة  1؛
ب ـ النمو االقتصادي للبرازيل من خالل الوثيقة .4

(  2ن)

5ـ اقتمادا قل الوثيقة  2وقل ما درسته ،اكتب (ي) فقرة تبرز(ين) فيها التحديات والمشاكل التي تواجه
(  2ن)
االقتصاد الياباني.

www.9alami.com
 مادة التاريخ  :الموضوع المقالي 01/01 :
اكتب (ي) ،حسب اختياركـ ،في واحد من الموضوعين اآلتيين :

3
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شكلت الحرب العالمية الثانية منعطفا حاسما في تطور نضال الشعوب ضد االستعمار األجنبي سواء في المشرق العربي أو
في المغرب الكبير.
اكتب (ي) موضوقا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية؛
 تطورات الصراع العربي اإلسرائيلي من  1441إل 1423؛
 تطورات الحركة الوطنية المغربية من  1444إل .1451

 الموضوع الثاني:
تمكن ''ستالين'' من ترسيخ النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي ،وتحويل هذا األخير إل قوة قظم ظلت تنافس الواليات
المتحدة األمريكية في توجيه العالقات الدولية إبان القطبية الثنائية ،غير أن تفكك االتحاد السوفييتي ساهم في ظهور القطبية
الواحدة في ظل النظام العالمي الجديد .
اكتب (ي) موضوقا مقاليا تبرز(ين) فيه ما يأتي:
 إجراءات ترسيخ النظام االشتراكي في االتحاد السوفييتي تحت قيادة "ستالين"؛
 مظاهر المواجهة بين االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية خالل الحربين الباردتين األول والثانية؛
 ظروف انهيار االتحاد السوفييتي ومالم النظام العالمي الجديد.

