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 مادج انجغرافيا :االشتغال تىثائك10/10
أمامك مجمىعح من انىثائك ،تفحصها جيدا واستعن تما درسته حىل انمىضىع إلنجاز انمطهىب:
انىثيمح :1
ذغْس حظ٘لح الو٘ضاى الرجاسٕ تكل هي االذحاد األّستٖ ّالْالٗاخ الورحذج األهشٗك٘ح ّال٘اتاى
ّالظ٘ي ف٘وا ت٘ي  0229ّ 0222تول٘اس دّالس.
هل٘اس دّالس

الوظذس:

GARNIER Olivier (Directeur), 2010, Analyse mensuelle de la situation économique,
Janvier-Février 2010, Perspectives 2010, Direction des risques, RISQ/STR/ÉCO, Paris, p. 31.

انىثيمح :2
"ذضاٗذ الذخل الْعٌٖ للظ٘ي سٌح  0227تٌسثح ّ 11%ب  12%فوا فْق للسٌح الخاهسح ػلٔ الرْالٖ ،فروكٌد الظ٘ي
تفضل ًوُْا السشٗغ هي ذجاّص ألواً٘ا (ػضْ فٖ االذحاد األّستٖ) فٖ الرشذ٘ة الؼالوٖ لرحرل الشذثح الثالثح الرظادٗا تؼذ
الْالٗاخ الورحذج األهشٗك٘ح ّال٘اتاىّ .لذ شِذخ الظٌاػح الظٌ٘٘ح ،الرٖ ذؼرثش أساط الرثااد الرجااسٕ ،ذغاْسا تٌساثح %
18.6هماسًح تسٌح  ،0226هوا جؼلِا ذحرل الشذثاح الثاً٘اح فاٖ الظاادساخ الؼالو٘اح ،نكنن ذن ا اقرلناو ال ت فنت انتحند اخ
انتت تىاجهها انصين [تاعتثارذا لىج التصاد ح صاعدج]"...
Images économiques du monde 2009, ARMAND COLIN, Paris, p. 380
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انىثيمح :3
" ...طشح ّصٗش االلرظاد ّالرجاسج ّالظٌاػح ال٘اتاًٖ تأى تالدٍ ػلٔ ّشك ذْدٗاغ الشذثاح الثاً٘اح فاٖ االلرظااد
ػلٔ هسرْٓ الوجا الؼالوٖ ّالرٖ حافظد ػلِ٘ا هٌز  ،1968رلك أى الظ٘ي سرحرل الشذثح الثاً٘ح فٖ االلرظاد الؼاالوٖ
أهام ال٘اتاى فاٖ ساٌح 0212ػلأ هسارْٓ الٌااذل الاذاخلٖ الخاام ( ،)PIBتال ّٗوكاي أى ٗرحماك رلاك إرا اساروش االلرظااد
ال٘اتاًٖ فٖ الرشاجغ تمْج فٖ غضْى ُزٍ السٌح ( .)0229ففٖ الشتغ الثااًٖ هاي ساٌح  0229ساجل الٌااذل الاذاخلٖ الخاام
ال٘اتاًٖ ذملظا تٌسثح ّٗ ،14%رْلغ طٌذّق الٌمذ الذّلٖ ذشاجؼا لِزا الٌاذل فاٖ ال٘اتااى تٌساثح  6.5%فاٖ الساٌح ،هماتال
ذضاٗذ فٖ الظ٘ي تٌسثح "...6.5%
HIVON (M), 2009, Economie : le Japon va perdre sa place de dauphin, Le Figarou.fr du 9/9/2009

انىثيمح :4
" ...ذشاكن فٖ خضائي الوظشف الوشكضٕ الظٌٖ٘ احر٘اعٖ أجٌثٖ تلغ  18ألف هل٘اس دّالس أهشٗكٖ ،إٔ ها ٗضٗذ ػلٔ
هجول الؼولح الْسل٘ح ّالٌمذٗح الورذاّلح فٖ الْالٗاخ الورحذج األهشٗك٘ح...
إى لذسج الْالٗاخ الورحذج األهشٗك٘ح ػلٔ ذوْٗل إًفالِا طاس هشًُْا تئسادج الظ٘ي أٗضا ،فااألهشٗكْ٘ى ٗسارغ٘ؼْى
الرشاع ها ٗحراجْى إلَ٘ هي أهْا ػظ٘وح الحجن فمظ فاٖ حالاح هْاطالح الوظاشف الوشكاضٕ الظاٌٖ٘ شاشاء هسارٌذاخ
الذٗي الحكْهٖ األهشٗكٖ ،هي ٌُا فلْ غ٘ش الظٌْ٘٘ى هْلفِن سركْى الْالٗاخ الورحذج األهشٗك٘ح ػلٔ حافح اإلفالط"...
أّلشٗش ش٘فش ،انهيار انرأسمانيح :أسثاب إخفاق التصاد انسىق انمحررج من انميىد ،ذشجوح ػذًاى ػثاط ػلاٖ ،سلساح ػاالن الوؼشفاح ،ػاذد
 ،371الكْٗدٌٗ ،اٗش  ،0212ص.056-055 .

الوغلْب:
1ـ ػشف الوفاُ٘ن الرٖ ذحرِا سغش فٖ الْث٘مر٘ي ( 3ّ 0االذحاد األّستٖ ،لاْج الرظاادٗح طااػذج ،الوجاا الؼاالوٖ ،طاٌذّق
الٌمذ الذّلٖ) ذؼشٗفا جغشاف٘ا (0ى).
0ـ اػروادا ػلٔ الْث٘مح : 1
أ ـ طف ذغْس حظ٘لح الو٘ضاى الرجاسٕ تكل هي الْالٗاخ الورحذج األهشٗك٘ح ّال٘اتاى ّاالذحاد األّسّتٖ
ّالظ٘ي إلٔ حذّد 1( 0228ى)؛
ب ـ لاسى حظ٘لح الو٘ضاى الرجاسٕ لسٌح  0229ت٘ي الظ٘ي ّالمْٓ األخشٓ الووثلح فٖ الْث٘مح ( 1ى).
3ـ ت٘ي ها ٗلٖ:
أ ـ ػْاهل ذغْس حظ٘لح الو٘ضاى الرجاسٕ للظ٘ي خال الفرشج الووثلح فٖ الْث٘مح 1اػروادا ػلٔ الْث٘مر٘ي
 1( 3 ّ 0ى)؛
ب ـ دّس الؼْاهل الرٌظ٘و٘ح فٖ ذغْس االلرظاد الظٌٖ٘ اػروادا ػلٔ ها دسسرَ ( 1ى).
4ـ اسرخلض هي الْث٘مر٘ي  4ّ 1الوؤششاخ الذالح ػلأ لاْج االلرظااد الظاٌٖ٘ هماسًاح تالرظااد الْالٗااخ الورحاذج األهشٗك٘اح
(1.5ى).
5ـ جاء فٖ ًِاٗح الْث٘مح  0الؼثاسج اٙذ٘ح " لكي ُزٍ األسلام ال ذخفٖ الرحذٗاخ الرٖ ذْاجِِا الظ٘ي [تاػرثاسُا لْج الرظاادٗح
طاػذج]"...
اكرة فمشج ذثشص فِ٘ا  -فٖ ضْء ها دسسرَ -الرحذٗاخ الرٖ ْٗاجِِا االلرظاد الظٌٖ٘ (0.5ى).
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اكتة فت أحد انمىضىعين اآلتيين:
انمىضىع اقول:
دخلد الؼاللاخ الذّل٘ح تؼذ الحشب الؼالو٘ح الثاً٘ح فٖ هٌؼغف جذٗذ ذو٘ض تثشّص ًظام المغث٘ح الثٌائ٘ح ّ ،ذظاػذ حشكح ذظاف٘ح
االسرؼواسّ ،ظِْس الؼالن الثالث الزٕ ّاجَ هشاكل هخرلفح.
اكرة هْضْػا همال٘ا ذثشص فَ٘ ها ٗلٖ:
 الس٘اق الراسٗخٖ لثشّص المغث٘ح الثٌائ٘ح ّهشاحلِا الكثشٓ هي  1947إلٔ حذّد 1975؛
 ػْاهل ذظف٘ح االسرؼواس ّأسال٘ة الوماّهح لرحم٘ك االسرمال فٖ كل هي الٌِذ ّالجضائش؛
 الوشاكل الرٖ ّاجِِا الؼالن الثالث غذاج ًشأذَ.

انمىضىع انثانت:
فٖ س٘اق سمْط اإلهثشاعْسٗح الؼثواً٘ح ّذْغل االسرؼواس فٖ الوششق الؼشتٖ ،تشصخ المض٘ح الفلسغٌ٘٘ح ّذغْسخ ف٘وا تا٘ي
الحشت٘ي ،لرأخز أتؼادا جذٗذج تؼذ الحشب الؼالو٘ح الثاً٘ح ،فٖ إعاس الظشاع الؼشتٖ اإلسشائ٘لٖ.
اكرة هْضْػا همال٘ا ذثشص فَ٘ ها ٗلٖ:
 الؼْاهل الوفسشج لسمْط اإلهثشاعْسٗح الؼثواً٘ح ّدّس االًرذاب الثشٗغاًٖ فٖ الروشكض الظًِْٖ٘ تفلسغ٘ي؛
 الوماّهح الفلسغٌ٘٘ح ضذ الروشكض الظًِْٖ٘ فٖ فرشج ها ت٘ي الحشت٘ي؛
 ذغْس الظشاع الؼشتٖ اإلسشائ٘لٖ هي 1948م إلٔ 1973م.

