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 المحـور األول : المغرب العربي : التكامل والتحديات.

 المغرب العربي: عناصر الوحدة والتنوع - 1

 تتخذه الصخور في القشرة األرضية من حيث نوعها وتاريخها الجيولوجي.وضع   مجال بنيوي

 توضعات صخرية تتكون من المواد المفتتة ترسبها المياه أو الريح أو األنهار.  طبقة رسوبية

 توضعات صخرية تعرضت لهزات باطنية.  طبقة ملتوية

 لها بأربعة أزمنة جيولوجية.حقبة كرونولوجية في تكون طبقات األرض، ويؤرخ   زمن جيولوجي

 مزروعات متوسطية
 مزروعات تعتمد على التساقطات المطرية، 

 تتأثر بظروف المناخ المتوسطي شبه الجاف. 

 مزروعات ذات مردودية ضعيفة.  مزروعات مقاللة

 مزروعات مدارية
 مزروعات تتأثر بظروف المناخ المداري الذي يتميز بتعاقب فصلين، 

 وثانيهما ممطر.أولهما جاف  

 صناعة تحويل المواد المعدنية )الحديد مثال( إلى نصف مصنعة.  تعدين

 مكان تركز قطاعات صناعية متعددة الوظائف ومتكاملة فيما بينها.  قطب صناعي

 اقتصاديالمغرب العربي: تكامل  - 2

 

 اقتصادي تكامل

 تعاون بين مجموعة من البلدان حيث يزود كل بلد بلدا آخر بما يحتاج غليه 

 من مواد متنوعة ومختلفة في إطار التبادل بينهما. 

 مخزون مائي في باطن األرض.  مدخرات مائية

 البلد.مجموع القيم المضافة من طرف األفراد المؤسسات النشيطة داخل   ناتج داخلي خام

 مؤشر التنمية البشرية
 مؤشر تركيبي لقياس التنمية البشرية اعتمادا 

 على الدخل الفردي وتمدرس الكبار وأمل الحياة. 

 األموال التي اقترضها بلد معين من بلد أو من بلدان أو مؤسسات مالية أجنبية.  دين خارجي

 

 الفقر مؤشر

 أبعاد، وهي:مؤشر لقياس الحرمان أو الخصاص في أربعة  

  ، األمية، الحرمان من الماء الشروب،40احتمال الوفاة قبل سن  

 ونسبة األطفال الذين يعانون من نقص في الوزن.

 الحد األدنى للحرمان المادي الذي يقاس بدخل يقل عن دوالرين في اليوم.  عتبة الفقر المادي

 بالمقارنة مع عدد السكان النشيطين.عدد األشخاص الذين تتوجب إعالتهم   نسبة اإلعالة

 اتحاد المغرب العربي: خيار استراتيجي للتكتل اإلقليمي - 3

 إقليمي تكتل
 تجمع بين مجموعة من البلدان من أجل التكامل االقتصادي 

 وحرية انتقال البضائع واألموال. بواسطة حرية تنقل األشخاص 

 توزيع بلدان العالم حسب قوتها االقتصادية ومستوى اندماجها بعضها ببعض.  مجال عالمي
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 بلدان ترتبط بالمجال العالمي بحركة المبادالت اإلنتاجية والمالية.  بلدان في طور االندماج

 معينة.  لتفسير ظاهرةتفاعل البعد المكاني مع لبعد الزمني   محطة جيوتاريخية

 المحـور الثاني : االتحاد األوربي مثال لتكتل إقليمي.

 االتحاد األوربي: إمكانياته ومكانته االقتصادية في العالم - 4

 المستقلة.اتحاد بين مجموعة من البلدان   تكتل جهوي

 مجموعة قوية تستقطب وتجلب مختلف األنشطة االقتصادية والمالية.  قطب اقتصادي

 بحث علمي يحص العلوم الطبيعية والتقنية.  بحث تقني

 مناطق مهمشة
  مناطق ضعيفة التنمية لم تحظ باستثمارات 

 إلنعاش اقتصادها مقارنة بالمناطق ذات التنمية المتطورة.

 االتحاد األوربي: بين االندماج والمنافسة - 5 

 اتحاد بين مجموعة بلدان تتجمع في حدود ترابية واحدة.  اندماج مجالي

 وحدة نقدية لقياس قيمة السلع وتسهيل المبادالت بين البلدان.  عملة

 

 الدستور

 األوربي

 قانون أسمى موحد بين كل الدول األعضاء في االتحاد األوربي، 

 من أجل مناقشته والمصادقة عليه 2004أكتوبر  29وقد تم التوقيع عليه يوم  

 من طرف الدول الخمس والعشرون. 

 اقتصاد يقوم على قانون العرض والطلب وتحرير اإلنتاج وأسعار السلع.  اقتصاد السوق

 منظمة تهدف للدفاع عن مصالحها الخاصة )لوبي(. جماعة  جماعة الضغط

 مجال تتجمع فيه الثروات والسلطات االقتصادية والمالية والسياسية والثقافية.  المركز

 مجال تتوزع فيه أنشطة ثانوية تابعة للمركز.  األطراف

 معيقات التكتالت الجهوية: مقارنة بين االتحاد األوربي والمغرب العربي - 6

 

 معيقات

 التكتالت الجهوية

 هي العراقيل والصعوبات التي تحول دون اتحاد جهوي للبلدان 

 نتيجة تنافر المقومات المؤسسية والسياسية واالقتصادية. 

 

 

 

 

 

 

 المحـور الثالث : نماذج دول متباينة النمو.

http://www.histgeo-ma.com/3An/Manar/Geo3_4.htm
http://www.histgeo-ma.com/3An/Manar/Geo3_5.htm


www.ne9la.com 

www.ne9la.com 

        الواليات المتحدة األمريكية قوة عالمية - 7

 إعادة التوطين
 تفكيك المعامل من مواطنها األصلية وإعادة توطينها 

 بمناطق أخرى ذات يد عاملة رخيصة. 

 رؤوس األموال الدولية الستثمارها في القطاعات اإلنتاجية.هو تصدير أو استيراد   استثمار مباشر

 السيليكون فالي
  مجال صناعي جنوب شرق مدين فرانسيسكو، 

 يهتم بالتكنولوجيا العالية والبحث العلمي.

 

 شركات

 متعددة الجنسية

  شركات كبرى لها فروع خارج البلد األصلي، يتكون 

 مختلفة.رأسمالها من مستثمرين ينتمون لجنسيات 

 

 اإلنتاج في الهكتار الواحد   المردودية

 اإلعتماد على اآلالت في كل المراحل اإلنتاجية   المكننة

 الجافة الزراعة
  األرض قبل تساقط األمطار لتتمكن التربة من حرث  

 التبخر إمكانية  امتصاص التساقطات مع التقليل من

 األكريبيزنيس
 اندماج القطاعات اإلقتصادية الثانيةاقتصادي يتشكل من  فرع  

 و الثالثة المرتبطة بالفالحة 

 الرأسمالي التركيز

 المالية الكبرى على فروع الصناعة ظاهرة اقتصادية تشير إلى هيمنة المؤسسات 

 أنواع 3و هي  

 إنتاجها تركيز عمودي إذا كانت الشركات تتكامل في *

 موحد تركيز أفقي إذا كانت الشركات بإنتاج *

  متنوع و مختلف شركات التملك إذا كانت الشركات بإنتاج *

 اليابان و تدعى الهولدينغ في الواليات المتحدة األمريكية أو الزايكاي في

 التجاري الميزان
 بين الواردات و الصادرات إما قيمة أو وزنا العالقة 

 ( عجزأو سالبا فنقول )  ( و قد يكون الفارق إيجابيا فنقول ) فائض 

 الصادرات توزيع المواد بين الواردات و  التجارة تركيب

 اليابان قوة تكنولوجية - 8

 ميكالوبول
  تجمع حضري يتكون من عدة ماليين من السكان، 

 المدن الضخمة.يمتد على مجال ترابي واسع ويتضمن عددا من 

 مركز صناعي جد متطور يضم التكنولوجيا العالية "صناعات الذكاء".  تكنوبول

 معمل لتوليد الطاقة اعتمادا على حرارة باطن األرض.  مركب جيوحراري

 معمل لتوليد الطاقة، أو صنع مواد مشعة اعتمادا على تخصيب معدن األورانيوم.  مركب نووي

 وليد الطاقة اعتمادا على قوة الماء.معمل لت  مركب كهرمائي
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 تجمع قطاعات تقنية دقيقة فيما بينها بوسائل المواصالت واالتصال.  مجمعات تكنولوجية

 خلق تكنولوجيا أو تطوير ما هو موجود منها.  تجديد تكنولوجي

 شبه الموصالت
 أدوات إلكترونية دقيقة، تتميز بكونها وسيطية 

 واألدوات العازلة.بين األدوات الموصلة  

 كيريتسو

 مؤسسات ضخمة تندمج فيها المقاوالت الصناعية 

 واألبناك والمحالت التجارية الكبرى، وتشرف 

 على كل مراحل اإلنتاج والتوزيع )مجموعة ميتسوبيشي مثال(. 

العالية  الصناعات

 التكنلوجيا

 العلمية  المرتبطة باإلبتكارات و األبحاث  الصناعات المتطورة 

 كما تتطلب رؤوس أموال ضخمة كالصناعات اإللكترونية و غزو الفضاء

 من األلومين% 60أو  % 50يحتوي على  معدن   البوكسيت

 مالية يابانية تهيمن على الصناعات بواسطة التركيز الرأسمالي مؤسسات   الزايكاي

 سوكوشوشا
 يابانية تهيمن على التجارة الخارجية عن طريق شركات   

 تحد من المنافسة األجنبية شبكات التوزيع التي تبحث عن األسواق و 

 روسيا ورهانات التحول - 9

 االتحاد السوفياتي
 ،1917اتحاد تأسس بعد الثورة البولشفية سنة  

 جمهوريات مجاورة لها.وضم باإلضافة إلى روسيا، عدة  

 رابطة الدول المستقلة
 بلدا، تأسس  12تجمع لبلدان مستقلة يضم  

 ليحل محل االتحاد السوفياتي سابقا. 1989سنة 

 وليتوانيا. -ليتوانيا –تضم ثالث دول ، هي: استونيا   دول البلطيق

 بيريسترويكا

 ارتبط هذا االسم باسم الرئيس السوفياتي َكورباتشوف، 

  وتعني إعادة التنظيم، وكانت تهدف 

 إلى تغيير االقتصاد دون المس بالنظام االشتراكي.

 هو النسبة بين اإلنتاج في الفترة الراهنة والفترة السابقة لها.  مؤشر اقتصادي

 

 االقتصاد

 الموجه

  هو الذي يخضع للمراقبة المباشرة للدولة عن طريق التخطيط المركزي،

 البلدان االشتراكية.ويسود بالخصوص في 

 نظام تقوم فيه الدولة بتحديد مستوى اإلنتاج االقتصادي حسب الحاجات الداخلية.  التخطيط المركزي

 التنظيم التعاوني
  هو تأميم وسائل اإلنتاج كاألراضي والمعامل، 

 وجعلها تحت تصرف التعاونيات، مثل الكولخوزات.

 واإلنتاج االقتصادي دون أي تدخل مباشر من طرف الدولة.حرية االستثمار   المبادرة الحرة

 هي شركات يتكون رأسمالها من عدة أفراد، ويتم تداول أسهمها في البورصة.  شركات مساهمة

 االشتراكية
 مذهب اقتصادي واجتماعي ينادي بتأميم 

 وسائل اإلنتاج للقضاء على التفاوت االجتماعي. 
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 الليبرالية
 جتماعي يرتكز على مبدأ الحرية الفردية،مذهب اقتصادي وا 

 ويستبعد أي تدخل للدولة في الشؤون االقتصادية. 

 هي األراضي الفالحية والمناجم والمعامل، وكل ما يستعمل في اإلنتاج االقتصادي.  وسائل اإلنتاج

 روسيا الناتج عن ذوبان الجليد خالل فصل الربيع)ماي( في أراضي الوحل  الراسبوتيتزا

 األشنة عشبية قصيرة و متفرقة تنتشر في األراضي القطبية كالطحالب و تكوينات  التوندرا

 متجمدة باستمرار في األراضي الروسية الشمالية تربة  الميرزولطا

 العضوية المغسولة نتيجة كثرة المياه مما يسبب انخفاض نسبة المواد التربة  البودزول

 دقيقة خصبة سوداء تنتشر في السهل الروسيغرينية  تربة  التشيرنوزيوم

 نسبة الحضريين ارتفاع  التمدين

 اقتصاد السوق
 الرأسمالي المعتمد على الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج اإلقتصاد

 لقاعدتي العرض و الطلب و المبادرة الخاصة كما تخضع  

 المثمرة و المروج و المراعيالمستغلة في الزراعة و األشجار  األراضي  األراضي الفالحية

 مصر نموذج تنموي عربي -10 

 التأميم
  مصادرة ممتلكات الخواص من أفراد وشركات، 

 وجعلها في يد الدولة أو التعاونيات )القطاع الخاص(.

 تفويت ممتلكات القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق البيع أو الكراء.  الخوصصة

 الطبيعي والضعف التنموينيجيريا بين الغنى  -11

 نظام سياسي لدولة معينة يعتمد على وجود جهات تتمتع باالستقالل الذاتي.  فدراليات

 استثمارات خارجية
 استثمار رؤوس األموال خارج البلد األصلي 

 للمستثمر بهدف زيادة في اإلنتاج واألرباح. 

 التدرب على معالجة ظاهرة اقتصادية باعتماد النهج الجغرافي -12 

 

 ظاهرة

 اقتصادية

 كل حدث أو حقيقة قابلة للمالحظة والدراسة، باستخدام المنهج العلمي: 

 الصناعة ثم التجارة....إلخ كاإلنتاج، اإلستهالك، التبادل والفالحة، 

 وصف
 عملية فكرية تهدف تقديم الظاهرة المدروسة وتحديد 

 مواصفاتها من حيث الشكل والتوطين والحركة. 

 عملية فكرية تهدف إلى تحديد األسباب التي تفسر مواصفات الظاهرة المدروسة.  تفسير

 تعميم
 المتحكمةعملية فكرية تهدف تقنين التفسير بمقارنة العوامل  

 في الظاهرة المدروسة بالتي حدثت في ظروف مشابهة. 

 الظاهرة المراد دراستها، وتكون إما طبيعية أو بشرية أو اقتصادية.  الكيان الجغرافي
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