
www.madariss.fr 

www.madariss.fr 

المـوحــد الجهـوي 1االمـتـحـان

البيضاء الدار لجهة والتكوين للتربية الجهوية 2006يونيو–األكاديمية

موضوعية وأسئلة تعاريف

تعريفا-1 بها وعرف اآلتية المفاهيم بين من فقط مفاهيم ثالث : اختر

الجنسيات- متعددة الموجه-. شركات . االقتصاد

فاليا-. كيريتسو- . لسيلكون

. بيريسترويكا-. مبغالوبول-

الجدول-2 في الواردة العبارات بين بسهم الجدول) أ( صل في يناسبها ):ب( وما

 )ب( الجدول  )أ( الجدول

الكبرى الدول من المتحدة الواليات الطبيعي  تعتبر والغاز البترول تصدير حيث  من

ال أهم من نيجيريا اإلفريقيةتعتبر الفالحية  .دول والمواد الطاقة مصادر استيراد حيث من

الصدارة اليابان الطاقة  .تحتل واستهالك إنتاج حيث  من

التالية-3 العبارات من عبارة كل أمام خطأ أو بصحيح : أجب

خطأ العبارات أو  صحيح

القط دعم ومن الرأسمالي التركيز من المتحدة الواليات الخاصتستفيد  اع

األحمر البحر طول على بمصر الخصبة األراضي   تنتشر

التنموي وضعفها الطبيعي غناها بين تناقضا نيجيريا   .تعيش

المقالي السؤال

المرفقين* بالجدولين المقالي موضوعك كتابة في أساسي بشكل إغناء. استعن ويمكنك

ال من المطلوب حد في لكن درسته ما خالل من . سؤالموضوعك

سنة اليابانية الخارجية التجارة )%(1999تركيب

 الواردات الصادرات المواد

كيماوية ومنتجات مصنعة %32.5%30مواد

وطاقية أولية %30%1.2 مواد

فالحية %20%0.5 منتجات
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النقل ومعدات إلكترونية %16%66منتجات

أخرى %1.5%2.3 مواد

الي والواردات بالقيمةالصادرات )$مليار(ابانية

2005 2004  السنوات

الصادرات 417 428 قيمة  مجموع

الواردات 338 339 قيمة  مجموع

التجاري 79 89  الميزان

فيه* توضح مقاليا موضوعا وانعكاس: اكتب اليابانية والواردات الصادرات تركيب طبيعة

العوا ابرز ثم التجاري، الميزان وضعية على الوضعيةذلك لهذه المفسرة . مل

الوثائق على االشتغال

رقم : 1الوثيقة

االتحادية روسيا في الشعير طن(إنتاج بين) بالمليون 2004–1990ما

 السنوات 1990 1997 2002 2004

الشعير 27 20 19 18  إنتاج

رقم : 2الوثيقة

ت" تحقق لم حيث الروسي االقتصاد ضعف نقطة الفالحة اإلصالحاتتظل رغم مهمة طورات

لذلك ونتيجة هيكلي، هو ما ومنها طبيعي هو ما منها كثيرة ألسباب الدولة بها قامت التي العديدة

سنة الحبوب إنتاج معها وتراجع روسيا في المزروعة المساحة حدود2003تراجعت مليون67إلى

مقابل سنة86طن طن تحوال2002مليون حدوث األمر هذا ويقضي تدبير، سياسة في عميقة ت

وتنافسية مالية كبيرة صعوبات من يعاني أصبح الذي الروسي الفالحي ". القطاع

بهما المرتبطة األسئلة عن وأجب بتمعن الوثيقتين : اقرأ

رقم-1 الوثيقة خالل : 1من

باألعمدة - مبيان إلى الجدول معطيات . حول

الشعير - إنتاج تطور طبيعة المبيان من . بروسيااستخلص
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رقم-2 الوثيقة خالل : 2من

الروسية - الفالحة تواجه التي الصعوبات . صنف

الصعوبات - تلك عن المترتبة النتائج  . استنتج

الصعوبات - تلك لتجاوز المتخذ الحل . حدد
 

 

المـوحــد الجهـوي 1االمـتـحـان

البيضاء الدار لجهة والتكوين للتربية الجهوية 2006يونيو–األكاديمية

موضوعية وأسئلة تعاريف

تعريفا-1 بها وعرف اآلتية المفاهيم بين من فقط مفاهيم ثالث : اختر

الجدول-2 في الواردة العبارات بين بسهم الجدول) أ( صل في يناسبها ):ب( وما

 )أ( الجدول  )ب( الجدول

الطبيعي والغاز البترول تصدير حيث الواليات  من الكبرىتعتبر الدول من  المتحدة

الفالحية والمواد الطاقة مصادر استيراد حيث من اإلفريقية  الدول أهم من نيجيريا  .تعتبر

الطاقة واستهالك إنتاج حيث الصدارة  من اليابان  .تحتل

التالية-3 العبارات من عبارة كل أمام خطأ أو بصحيح :أجب

خطأ أو  العبارات صحيح

الخاصتست صحيح القطاع دعم ومن الرأسمالي التركيز من المتحدة الواليات فيد

األحمر خطأ البحر طول على بمصر الخصبة األراضي  تنتشر

التنموي صحيح وضعفها الطبيعي غناها بين تناقضا نيجيريا  .تعيش

المقالي السؤال

مناسبة×  . مقدمة

م×  الياباني االقتصاد في الخارجية التجارة للصادراتأهمية المكونة المواد طبيعة خالل ن

: والواردات
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الصادرات- مستوى : على

ثم المصنعة المواد أهمية إلى إضافة الصدارة النقل ومعدات اإللكترونية المنتجات نسبة احتالل

والفالحية الطاقية األولية، المواد مساهمة . ضعف

الواردات- مستوى : على

المصنعة المواد اليابانالتي(غلبة تنتجها األولية) ال المواد نسبة وأهمية الكيماوية والمنتجات

الفالحية والمنتجات ذلك(والطاقية يفيد ما ). أو

الوضعية- لتلك المفسرة والعوامل التجاري الميزان وضعية على ذلك . انعكاس

التجاري- الميزان الص-: وضعية قيمة مجموع بين الفرق خالل من مؤشراته ادراتتظهر

لصالحه فائضا يعرف تجاري ميزان حصيلة تعطي التي . والواردات

التجاري- الميزان لفائض المفسرة أساسيين-: العوامل بعاملين ذلك تفسير تغطية: يمكن

مقارنة مرتفعة قيمة ذات ومنتجات لمواد اليابان تصدير بسبب للواردات الصادرات قيمة مجموع

القي ذات المستوردة المنخفضةبالمواد التنافسية. مة القدرة في فيتمثل الثاني العامل ) التكنولوجية(أما

اليابانية ذلك(للصناعة يقارب ما ). أو

مناسبة×  . خاتمة

الوثائق على االشتغال

رقم-1 الوثيقة خالل : 1من

اإلنجاز - شروط يحترم باألعمدة مبيان إلى الجدول معطيات عنوان،: تحويل مقياس،

.مفتاح

الشعير - إنتاج تطور طبيعة المبيان من بروسيا(االستخالص الشعير إنتاج تراجع

). االتحادية

رقم-2 الوثيقة خالل : 2من

الروسية - الفالحة تواجه التي الصعوبات  : تصنيف

طبيعية×  . صعوبات

هيكلية×  . صعوبات

مالية×  . صعوبات

تنافسية×  . صعوبات

ع - المترتبة النتائج الصعوباتاستنتاج تلك : ن

المزروعة×  المساحة . تقلص
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مهمة×  بكميات الحبوب إنتاج .تراجع

الصعوبات - تلك لتجاوز المتخذ : الحل

للبالد×  الفالحية السياسة على جذرية إصالحات .إدخال
 


