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 مصطمحات الجغرافيا لموحدة الثانية
 لمسنة الثالثة من التعميم الثانوي

 
خطط بوضع  ىو عبارة عن ىيكمة لممظاىر الجغرافية و البشرية و االقتصادية عمى مستوى اإلقميم، :تنظيم اإلقميم

 .االقتصادية التي يتوفر عمييا اإلقميم لتوفير جميع االحتياجات تأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات الطبيعية البشرية و
 

الستغالل التي تمارسيا الدول القوية ذات اإلمكانيات الضخمة عمى الدول الضعيفة ىي السيطرة و ا :الهيمنة والنفوذ
 و عمى المؤسسات السياسية و المالية العالمية. 

 
عممية جذب لألموال و األفراد و الشركات نحو دولة أو منطقة أو مـدينة ما، بسب الفــــوائد والخــــدمات و  :االستقطاب 

 نوحة و االستقرار السياسي و األمني.الضمانات و الحماية المم
 
ىي زراعة مجموعة محاصيل بتعاقب منظم لعدد من السنين طبقا لنظام معين   ييدف لالحتفاظ  :الدورة الزراعية 

 بخصوبة التربة وحماية موادىا العضوية. 
 

 زراعة في الواليات7 ىو تخصيص مساحة زراعية شاسعة جدا إلنتاج محصول واحد، وىي ميزة تتميز بيا ال النطاقات
 .نيات طبيعية وبشرية ومادية ضخمة( وتتطمب إمكا-نطاق القمح  -الذرة -المتحدة األمريكية  ) مثل نطاق

 
واليات المتحدة األمريكية نظرا لمحرارة العالية و ـنوبية و الغربية لمــىي تسمية أطمقت عمى الواليات الج :حزام الشمس

 نولوجيات المعقدة.الحركية االقتصادية و خاصة التك
 

7 مصطمح يقصد بو أعمى درجات التعاون والتنسيق والتكامل، إلى دراجة انصيار الخصوصيات والفوارق بين االتحاد
مجموعة دول في إقميم أو قارة واحدة، ويكون ذلك في الميادين السياسية و االقتصادية واالجتماعية...كما ىو الحال 

 في االتحاد األوربي..
 
و توحيد لكل اإلمكانيات المتوفرة في دولتين أو أكثر بغية تشكيل قوة قد يكــون تكتل سياسي أو اقتصــادي ى :التكتل 

 أو عسكري.
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7 وضع خطط عممية إلصالح مجال أو إقميم ما، مع األخذ بعين االعتبار الظروف الطبيعية والموارد  تنظيم المجال 
 ياجات .البشرية واالقتصادية التي يتوفر عمييا و االحت

 
م بروما االيطالية، من قبل )فرنسا .ايطاليا . ألمانيا الغربية. 7624مارس  752 معاىدة موقعة في  معاهدة روما 

بمجيكا. لوكسمبورج.ىولندا( تنص عمى إنشاء السوق األوربية المشتركة ومقرىا بروكسل ببمجيكا، وقد انضمت إلييا 
 .ل منيا االتحاد األوروبيدول أوروبية أخرى، و تعتبر النواة التي تشك

 
 BElgiumبمجيكابين ثالث ممالك في أوروبا وىم  7611دول البنموكس ىي اتحاد اقتصادي تأسس عام  : البنموكس

كرة تحول إلى اتحاد البنموكس االقتصادي و منو جاءت ف ..LUXumbourg لوكسمبورغو  NEderland ىولنداو  
 .شتق من الحروف األولى لتمك الدولم، واالسم م7624إنشاء السوق األوروبية المشتركة سنة 

 
و مممكة األراضي المنخفضة، ىو االسم الرسمي ليولندا، ُسميت كذلك ألن حوالي نصف أ :األراضي المنخفضة

 أراضييا تقع تحت مستوى سطح البحر.
 

، تم االتفاق عمييا من قبل المجمس األوروبي في مدينة   لالتحاد األوروبي ىي االتفاقية المؤسسة  :ماستريخت
، وىي نواة 7661نوفمبر  7، دخمت ىذه المعاىدة  حيز التنفيذ في 7665فيفري  74 في اليولنديةماستريخت  

و كذا  5771االتحاد األوروبي، شكمت أيضا المعاىدة أساس الدستور األوروبي الذي تم االتفاق عميو الحقا في عام  
 ورو(.توحيد العممة ) األ

 
تسمية أطمقت عمى اقتصاديات ماليزيا و اندونيسيا و الفمبين و تايالندا، نظرا لمتطور الممموس الذي  : نمور اآلسيان

 بمغتو مستفيدة من التنينات األسيوية.
 

بنية تحتية -ىو مركز يمثل نقطة قوة ونشاط اقتصادي كثيف، لتوفره عمى جميع الشروط ) قاعدة  :القطب االقتصادي
 .تكنولوجيا ( -س أموال رؤو 
 

7 ىي القوة البشرية المعتبرة التي تشكل عامل قوة لمدول التي تمتمك تعداد سكاني كبير وتحسن  الوزن الديمغرافي
 استثماره و توظيفو  في  عممية اإلنتاج  والتنمية . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
http://www.babylon.com/definition/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/Arabic
http://www.babylon.com/definition/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/Arabic
http://www.babylon.com/definition/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9/Arabic
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ذات تعداد وكثافة "ميقالوبوليس" و ىو مصطمح يوناني يعني تجمع حضري يتشكل من عدة مدن  7  مجمع المدن
ديموغرافية كبيرة،  تتميز بتعدد أنشطتيا االقتصادية ووفرة خطوط المواصالت بينيا ، وتمتد عمى شكل شريط شبو 

 متصل لمئات الكيمومترات . 
 

و كوريا  -تايوان  -سنغافورة  -تسمية أطمقت عمى اقتصاديات الرباعي ) ىونغ كونغ الصينية :التنينات األربعة
 التي شيدت نموا سريعا في العشريتين األخيرتين مستفيدة من التقدم الياباني. الجنوبية( 

 
و ىي تضم  7634أوت  75ىو االختصار الفرنسي لجمعية أمم ج. ش أسيا التي تأسست بتايالندا في  :اآلسيان

فيتنام  –بروناي  –يزيا مال –الفيميبين  –سنغافورة  –تايالندا  –دول و مقرىا جاكرتا باندونيسيا وىي7) اندونيسيا  77
 كمبوديا(. -برمانيا أو ميانمار   –الالووس  –
 


