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لجهة الشاوية ورديغة

 Iـ مادة الجغرافيا :

المعامل1 :

االشتغال بوثيقتين  7 :ن

الوثيقة:1تطور قيمة المبادالت التجارية لليابان (بمليار دوالر)
السنوات
الصادرات
الواردات
الميزان التجاري

2002
221
323
016

2002
531
217
034

2002
567.5
272
13.5

2002
606
532
84

2002
853
760
14

2002
784
764
41

المصدر بتصرف - Le Nouvel observateur. Atlas éco 2009 p 117 et Images économiques 2010 - Armand Colin 2009 p p 44-45 et 387

الوثيقة  : 4األنشطة الصناعية باليابان
" ترتكز القوة التجارية لليابان على القاعدة الصناعية  ...والصناعة اليابانية تعتمد باألساس على المواد األولية المستوردة  ،وتصدير
المنتجات المصنعة ونصف المصنعة  ،وقد تطورت بشكل كبير من حيث أنواعها ...وفروعها بالخارج .وإذا كانت كل من الصناعة
الكيماوية وصناعة الصلب وصناعة النسيج قد تراجعت في السنين األخيرة  ،فإن صناعة السيارات والصناعة اإلليكترونية تعززت بشكل
كبير.
ويشكل الميكالوبول المنتشر على طول السواحل الجنوبية للمحيط الهادي محورا أساسيا لتمركز األنشطة الصناعية الثقيلة ،كالمركبات
الحرارية و،ومصافي البترول والصناعة البيتروكيماوية وصناعة السيارات ". ...
P.Pelletier "Le japon une puissance en question" Documentation Photographique Dossier n°8029 Octobre2002

األسئلة :
 -0حول المعطيات الخاصة بالواردات والصادرات الواردة بالوثيقة  0إلى مبيان باألعمدة3( .ن)
 -4صف ـ انطالقا من الوثيقتين ـ مظاهر قوة الصناعة والتجارة اليابانيتين 4( .ن)
 -3بين -انطالقا من مكتسباتك  -المشاكل والتحديات التي يواجهها اليابان4(.ن).
ΙΙـ مادة التاريخ 7(:ن)
تعددت أشكال المقاومة المغربية لالحتالل األجنبي منذ توقيع الحماية إلى حصول المغرب على االستقالل.
أكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه :
ـ المقاومة المسلحة المغربية لالحتالل الفرنسي بجبال األطلس ما بين 0104م و0132م .
ـ عوامل وظروف تحول الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل.
ΙΙΙـ مادة التربية على المواطنة  6(:ن)
0ـ عرف مايلي 3( :ن)
ـ نظام إيكولوجي؛
ـ التعايش السلمي؛
ـ برنامج إعالمي.
 -2انقل الجدول إلى ورقة تحريرك ثم ضع عالمة (×) في الخانة المناسة 3( .ن)
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االقتراحات
 يبذل المغرب جهودا لحل المشاكل الدولية بطرق سلمية . البرامج اإلعالمية المكتوبة هي وحدها مؤهلة بالنهوض بقيم المواطنة. صادق المغرب على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  0115حول برنامج محاربة التصحرـ المغرب ليس معنيا بالمهام اإلنسانية التي تسندها األمم المتحدة .
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