
 
 

  ٌ 07: يادج انجغزافيا

 
 

اليابان بلد صغير المساحت و قليل الموارد الطبيعيت، و ُيَشِكل رغم ذلك  قوة اقتصاديت  و تكنولوجيت كبرى 

. علي الصعيد العالمي

: اكزت يٕضٕػب يمبنٛب، يٍ يمذيخ ٔ ػزض ٔ خبرًخ ، رجزس فّٛ
. ـ يظبْز انمٕح انزكُٕنٕخٛخ نهٛبثبٌ

 .ـ انؼٕايم انًفظزح نزك انمٕح
 
 

  06ٌ: يادج انرزتيح عهى انًٕاطُح

 

 02ٌ:..........................................................................................ـ ػزف يب ٚه1ٙ
. ـ رخهٛك انحٛبح انؼبيخ ـ انزًُٛخ انًظزذايخ

ـ أرًى رؼجئخ يؼطٛبد اندذٔل انزبنٙ ثًب ُٚبطت، دٌٔ َمهّ إنٗ ٔرلخ انزحزٚز، ٔ الزصز ػهٗ كزبثخ 2

ٌ 04...................................................اإلخبثبد انًطهٕثخ يصحٕثخ ثبنحزٔف انًشٛز إنٛٓب

َٕع انحك انذ٘ رى  انحبنخ
 خزلّ

اندٓخ انزٙ ُٚجغٙ 
انهدٕء إنٛٓب الطززخبع 

 انحك انًُزٓك

انزجزٚز ثبنزخٕع إنٗ 
 يصذر انضزر

ُضِجط رهًٛذ فٙ حبنخ 
غش فٙ االيزحبٌ،     

ٔ طزد دٌٔ ػزض 
 يهفّ ػهٗ اندٓخ انًؼُٛخ

   أ 

................ انحق في
 
 

   ب 

 ..............انًحكًح

ألٌ يصذر انضزر 
 يؤطظخ ػًٕيٛخ

ٚزى رشغٛم اٜالف يٍ 
انجُبد انالئٙ رمم 

  طُخ15أػًبرٍْ ػٍ 

   ج 

..............  انحق في
 

انًحكًخ االثزذائٛخ أٔ 
االطزئُبف أٔ انًدهض 

 األػهٗ

ألٌ يصذر     د 

.......... انضزر طزف
 

 
 
 

 

 
 

2011

175

2/1  

 المملكت المغربيت انصفحح
وزارة التربيت الىطنيت والتعليم العالي 

 وتكىين األطر والبحث العلمي

 قطاع التعليم المدرسي

 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىين 

تافياللت - جهت مكناس
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2/2 
  07ٌ: يادج انراريخ

.ػزذاء غبشىا: انٕضؼٛخ اإلديبخٛخ  
 

     حضزد ػبئشخ ٔصذٚمزٓب إنٓبو ثًذُٚخ يزاكش رظبْزح نهزُذٚذ ثبنؼًم اإلخزايٙ  انذ٘ أصبة يطؼى 
: نفزذ ػبئشخ اَزجبِ صذٚمزٓب إنٗ الفزخ كزت ػهٛٓب".  خبيغ انفُب" ثظبحخ "أركبَخ"  
".تاألسانية انسهًيح انري اَرٓجٓا انًغزب في اسركًال ٔحذذّ انرزاتيحُيزذثط ِسهُى ٔاسرقزار تالدَا "  
:ػمجذ إنٓبو لبئهخ   

ًُسهح إ "   ُُِد انسهطاخ االسرعًاريح، خالل انخًسيُياخ ٌ انٕطُييٍ نى يهرجؤٔا إنى انعًم ان إال َريجح نَرَع
 في تُاء يا َيَُعُى تّ انًغزب انيٕو يٍ اسرقزار يرٓذدِ يثم ْذا انعًم اإلجزايي غيز سإًْا تذنكٔ 

".انًثزر  
. إال أٌ اَزٓبء انزظبْزح خؼهًٓب رؤخالٌ إرًبو َمبشًٓب  

رُذٚذ ثبالػزذاء اإلرْبثٙ:  2 انٕثٛمخ رلى    اٜثبر انًبدٚخ نهؼًهٛخ اإلرْبثٛخ           : 1انٕثٛمخ رلى   

 
  انًظٛزح انخضزاء:3انٕثٛمخ رلى 

 
:انزؼهًٛبد  

02ٌ.......................ـ ٔضح إلنٓبو دالنخ انشؼبر انذ٘ حًهزّ انالفزخ انزٙ َجٓزٓب إنٛٓب ػبئشخ1  

   03ٌ...................................................".إنٓبو" فظز انزؼمٛت انذ٘ خبء ػهٗ نظبٌ - 2

02ٌ.....طبحخ خبيغ انفُب يغ انزؼهٛم ـ ػجز ػٍ يٕلفك يٍ االػزذاء انذ٘ رؼزض نّ انًغزة ف3ٙ  

 
.ٚؤخذ رُظٛى انؼًم ثبالػزجبر ػُذ انزصحٛح: يهحٕظخ  
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