
 اهم مصطلحات الوحدة الثانية لمادة الجغرافيا ) القوى االقتصادية الكبرى في العالم(

 : هو عبارة عن هيكلة للمظاهر الجغرافية والبشرية و االقتصادية على مستوى اإلقليم بوضع خططتنظيم اإلقليم
.لتطويره

 : هي عملية السيطرة و االستغالل التي تمارسها الدول المتقدمة على الدول المتخلفة و علىالهيمنة والنفوذ
المؤسسات السياسية و المالية العالمية

: عملية جذب وإغراء لإلفراد و االستثمارات و الشركات نحو دولة أو منطقة بسب الفوائد والخدماتاالستقطاب 
. و الضمانات و الحماية الممنوحة

 : هي زراعة مجموعة محاصيل بتعاقب منظم عدة سنين بهدف اإلحتفاظ بخصـوبة التربة والدورة الزراعية
. تنويع اإليراد الزراعي

 هو تخصيص مساحة شاسعة إلنتاج محصـول واحد وهي ميزة للزراعة األمريكية )مثل نطاق الذرة.النطاقات :
. القمح . التبغ (

 مصـطلح يقصـد به أعلى درجات التعاون والتنسيق والتكامل بين مجموعة دول في إقليم أو قارة واحدةاالتحاد :
 .في الميادين السياسية و االقتصادية و االجتماعية مثل اإلتحاد األوربي

 : هو توحيد لكل اإلمكانيات المتوفرة في دولتين أو أكثر بغية تشكيل قوة قد تكون تكتل سياسي اوالتكتل
.اقتصادي او عسكري

، وما االيطالية من قبل فرنسا ايطاليا . ألمانيا الغربية . بلجيكا .1957/3 /25 معاهدة موقعة في معاهدة روما:
هولندا . لوكسمبورج . تنص على إنشاء الديوق األوربية المشتركة ومقرها بروكسل ببلجيكا

 بين هولندا و بلجيكا و لوكسمبورغ و االسم مشتق من الحروف1944 اتحاد اقتصادي تأسس عام البنيلوکس : 
. األولى لتلك الدول

 هو االسم الرسمي لهولندا ألن حوالي نصف أراضيها تقع تحت مستوى سطح البحر وألراضي المنخفضة0 :ا
. أكثر من خمسي أراضيها مغطاة بمياه البحر أو البحيرات

هي االتفاقية المؤسسة لالتحاد األوربي تم االتفاق عليها في مدينة ماستريخت الهولنديةمعاهدة ماستريخت0 : 
1993 نوفمبر 1.و دخلت حيز التنفيذ في 1992/02/07

 هو مركز يمثل نقطة قوة ونشـاط اقتصـادي كثيف لتوفره على جميع الشروط )قاعدة . بنيةالقطب0 االقتص0ادي :
. تحتية . رؤوس أموال . تكنولوجيا (

: هو التعداد السكاني الكبير و الذي يعتبر عامل قوة في اقتصاد منطقة إذا أحسن االستثمارالوزن الديمغرافي 
.فيه و توظيفه في عملية اإلنتاج و التنمية



 منطقة حضرية واسعة تتميز بتجمع عدة مدن ذات كثافة سكانية كبيرة ومتعددةمجمع المدن - ميقالوبوليس :
.النشاطات االقتصادية ومتصلة لعدة كيلومترات


