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 : و جغرافيا اريخ ت
 و شخصيات التاريخ و الجغرافيا للثانية ثانوي صطلحات م

 . مكان بلد أو منطقة ما في الخريطة العالمية ومعرفة حدودها السياسية : الموقع الجغرافي
 الموقع الذي يحظى بأهمية اقتصادية أو عسكرية أو سياسية وقد تكون جميعها على : الموقع االستراتيجي
 . المستوى العالمي

 العالقة بين الساسة والجغرافيا والديمغرافيا واالقتصاد وخاصة فيما يتعلق بالساسة والعالقات : الجيوسياسي
 الموقع الجغرافي لمنطقة ما (  الخارجية لألمة بالنسبة لمختلف األبعاد المحلية واإلقليمية والقارية والدولي

 ( دولية – قارية – إقليمية  بأبعاد سياسية محلية
  األبعاد المكانية لمنطقة ما من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب : االمتداد

  2001 / 05 / 25 وريث منظمة الوحدة اإلفريقية تأسس في : االتحاد اإلفريقي
  في مراكش 1989 / 02 / 17 مشروع وحدة بين دول المغرب العربي ظهر رسميا في : االتحاد المغاربي
  االقتصاديات الوطنية بعجلة االقتصاد األجنبي األكثر تطورا ارتباط : التبعية االقتصادية

 أراضي زراعية وثروات طبيعية ( سياسة اقتصادية تقضي بتحويل جميع أو أغلب وسائل اإلنتاج : التأميم
 . إلى الملكية الجماعية أي نهج اشتراكي ....) وتجهيزات وأموال و غيرها

 تقوم باستخراج أو إنتاج أو تحويل المواد األولية أو نصف كل األنشطة االقتصادية التي ال : الخدمات
 التجارة٬ و النقل٬ و : و من أنواع الخدمات يمكن ذكر . المحولة ؛ أي كاألنشطة التي تتبع القطاع الثالث

 البنوك٬ التأمين٬ و السياحة٬ و اإلدارة العمومية٬ و التعليم٬ الصحة٬ و الدفاع٬ واألمن٬ و الصيانة
 نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج وعلى المبادرة الحرة ويتميز : الرأسمالية

 . بالمنافسة والعمل من أجل زيادة الربح
 جملة التجهيزات الجماعية الضرورية لتنشيط الحركية االقتصادية٬ مثل الطرقات٬ : الهياكل القاعدية

 تقسم إلى بني تحتية خصوصية٬ . ر٬ و شبكة االتصاالت والسكك الحديدية٬والموانئ٬ و المطارات٬ و الجسو
 مثل البنية التحتية التعليمية كالمدارس و المعاهد٬ و الجامعات٬ و مؤسسات البـحث العلمـي؛أو البنية

 . وبني تحتية عامة كالطرقات والسكك والمطارات . التحتية الصحية كالمستشفيات
 عاطال عن العمل كل شخص قادر على العمل٬ ال يعمل لمدة حسب المنظمة العالمية للعمل يعّد :: البطالة

 لذلك فإن الشبان المزاولين . سنة 64 و 16 تفوق ثالثة أشهر٬ويعلن تمسكه بالحصول على عمل عمره بين
 سنة٬ والنساء الالتي يحبذن البقاء في المنازل ال 65 للتعليم أو التدريب المهني٬ والشيوخ المتجاوز سّنهم

 . عاطلين عن العمل يحتسبون ضمن ال
 يعتمد لقياس درجة تقدم األقطار يؤلف 1 و 0 مقياس تأليفي تتراوح قيمته بين : مؤشر التنمية البشرية

 . المؤشر بين مقياس أمل الحياة عند الوالدة ونسبة التمدرس والناتج الداخلي الخام للفرد
 خالل العام ويتم حسابه عن طريق ما حصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط : الدخل الفردي

 عدد السكان في نفس العام / الدخل القومي للدولة في عام :
كل ما يتمتع به الفرد من ملبس ومأكل ومسكن ويتحدد ذلك بمستوى الدخل والبيئة : المستوى المعيشي
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 . التي يعيش فيها والطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها
 . األرياف نتيجة انتقال السكان من الريف إلى المدينة لظروف معينة تناقص عدد سكان : النزوح الريفي

 . الحركة التجارية ممثلة في الصادرات والواردات : المبادالت
 هي تنمية تأخذ بعين االعتبار األبعاد االجتماعية و البيئية إلى جانب األبعاد النمو : التنمية المستدامة

 ." ة زمنية معينة الزيادة السكانية خالل فتر " الديمغرافي
 . ) شيوخ / كهول / شباب ( والعمر ) ذكور / إناث ( بنية السكان من حيث الجنس : تركيب السكان

 و تتميز بتلك ... هو عبارة عن رقعة جغرافية تتشابه في عناصر متعددة منها المناخ والنبات : اإلقليم
 . الخصائص عن المناطق المجاورة لها

 . على إنتاج الغذاء الرئيسي للسكان منها الحبوب الزراعة التي تركز : الزراعة المعاشية
 هي عبارة عن تنظيم للمظاهر الجغرافية البشرية والعمرانية من خالل شق الطرق وتوفير : التهيئة

 . كأساس لجلب االستثمار و لبعث التنمية الشاملة ... المرافق وتنظيم العمران
 الخصبة أو تحول المناطق الخصبة إلى مناطق ظاهرة طبيعة تعني زحف الصحراء نحو المناطق : التصحر
. جرداء

 تحول خصائص التربة و زوال الطبقة الطينية الخصبة بسبب الرياح ٬ المياه٬ قلة الغطاء النباتي : االنجراف
. 

 . تصاعد المياه السطحية وغمرها لمناطق واسعة نتيجة االستغالل المفرط للمياه الباطنية : تصاعد المياه
 اإلطار الذي يعيش فيه والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه : البيئة

 و ما يسود هذا اإلطار من مظاهر شتى من . العناصر الثالثة من مكونات جمادية٬ وكائنات تنبض بالحياة
 . ناصر الخ ومن عالقات متبادلة بين هذه الع .. طقس ومناخ ورياح وأمطار وجاذبية و مغناطيسية

 المواد ( كل ما يطرأ على البيئة من تغير سواء كان ذلك بفعل العوامل الطبيعية أو اإلنسان : التلوث
 مما ينتج عنه ضرر مباشر أو غير مباشر (... الكيماوية٬ ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو

 . بالكائنات الحية أو الوسط التي تعيش فيه
 ه السد األخضر وهو مشروع طموح بدأته الجزائر خالل السبعينات بغرس غرس األشجار و من : التشجير

 . حزام من األشجار لمنع زحف الصحراء نحو التل
 : مفهوم عام يدل على التطور أو التغير الجذري الذي يطرأ في بلد معين على مختلف الميادين : التنمية

 . اقتصاديا٬ و اجتماعيا٬ و ثقافيا
 ملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية في ع : التنمية االقتصادية

 . مجتمع معين من أجل نقل ذلك المجتمع إلى وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل
 مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إلى دعم قدرات الفرد ٬ وتحسين مستوى معيشته و : التنمية البشرية

 . واالقتصادية أوضاعه االجتماعية
 إقامة مشروع اقتصادي في احد القطاعات االقتصادية الثالثة لتحقيق أرباح سريعة أو على مدى : استثمار

 . بعيد
 عملية تحويل جزء من األموال التي يمتلكها األفراد أو المؤسسات إلى احتياطي غير مستهلك على : ادخار

 أشكال االدخار متنوعة تكون بواسطة . الستثمار مدى بعيد يتحول إلى رؤوس أموال التوظيف عن طريق ا
. الحساب الجاري المالي يتم فتحه بالبنوك أو البريد
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 مدة زمنية حرجة وخطيرة من الركود أو من االنهيار االقتصادي الفجائي التي تتلو فترة : أزمة اقتصادية
 . سبقتها من النمو
 . لية و التجارية مع الخارج سياسة تقضي بتحرير المبادالت الما : انفتاح اقتصادي

 الدول المتقدمة٬ و تشمل أمريكا الشمالية و أوربا الغربية ٬ واليابان ٬ وكذا أستراليا٬ وكوريا : دول الشمال
 ٬ و سنغافورة و تايوان

 جنوب آسيا ٬ أمريكا : وتشمل باقي العالم . الدول السائرة في طريق النمو و األقل نموا : دول الجنوب
 الجنوبية و إفريقيا الوسطى و

 بين دول أوربية بهدف ) 1957 مارس 25 ( تنظيم اقتصادي ظهر في إطار اتفاقية روما : االتحاد األوربي
 . التعاون االقتصادي

 وهي من أبرز مظاهر النظام الرأسمالي . سوق تتداول فيها األسهم و السندات و العمالت : البورصة
 . م 19 واقتصاد السوق٬ نشأت وتوسعت منذ القرن

 أقساط من رأسمال شركة مساهمة ٬وتتحدد قيمتها داخل البورصة حسب العرض والطلب وحسب : األسهم
 . قيمة األرباح التي تحققها الشركة المعنية

 . لدولة ما على دولة أخرى .. مصطلح يعني امتداد السيطرة السياسية و االقتصادية و : االستعمار
 ثم توسعت خالل 15 ية و عسكرية ظهرت في أوربا في القرن هي حركة سياس : الحركة االستعمارية

 19 و 18 القرنين
 يقصد به االستعمار األوربي الحديث الذي جاء نتيجة للثورة الصناعية في أواخر : االستعمار التقليدي

 واخذ قي طريق الزوال بعد الحرب العالمية الثانية ويتمثل في االستعمار الفرنسي والبريطاني 18 القرن
 . الخ .... وااليطالي

 ظهر بعد الحرب العالمية الثانية وهو الذي يتستر وراء الشركات االحتكارية والعولمة : االستعمار الجديد
 .( االستعمار المقنع ( والتجارة
 نشاط كانت تقوم به البعثات المسيحية لتنصير سكان البلدان التي كان يستهدفها التغلغل : التبشير

 . يث كان التبشير إحدى آليات هذا التغلغل االستعماري األوربي ح
 هي إقليم ال يتمتع بشخصيته الدولية٬ ويعتبر امتدادا للدولة المستعمرة التي تباشر عليه مظاهر : مستعمرة

 . السيادة الداخلية والخارجية
 ٬ يقصد وضع نهاية لالستعمار األوربي في 1960 اصطالح دولي استخدم منذ عام : تصفية االستعمار

 . 1960 لعالم بناء على قرار األمم المتحدة لسنة ا
 هي إدارة استعمارية غير مباشرة٬ تحتفظ بنظام الحكم المحلي٬ وتقيم إدارة استعمارية مراقبة لها : الحماية

. 
 مما سمح بتقسيم 19 عبارة نعتت بها الدولة العثمانية خالل ضعفها في القرن : الرجل المريـــض

 . ممتلكاتها
 معاهدة سرية بين انجلترا و فرنسا و روسيا لتقسيم المشرق العربي وقعت سنة : بيكو  سايكس معاهدة
 واعتبرت من وسائل التدخل االستعماري في البلدان خارج 1917 و انسحبت منها روسيا بعد ثورة 1916
 . أوربا

ذلك على األراضي قيام دولة قوية بتقديم توجيه و مساعدة لدولة ناشئة وتم تطبيق : نظام االنتداب
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 . ) فلسطين٬سوريا٬ العراق ( المنتزعة من الدولة العثمانية في المشرق العربي
 هي نشاط مقاوم ظهر في المناطق التي تخضع لالستعمار واتخذ أشكاال مختلفة إما : الكفاح التحرري

 سياسية أو عسكرية أو االثنين معا معبرة عن رفض االستعمار بأشكاله
 ناطق واقعة في دائرة الهيمنة المباشرة أو غير المباشرة لقوة معينة في مجاالتها م : مناطق النفوذ

 . السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو تكون مجتمعة وترتبط بمصالح تلك الدول
 هي موجة التحرر التي اجتاحت قارتي إفريقيا وآسيا خاصة منذ مطلع القرن العشرين : الحركات التحررية

 . بعد الحرب العالمية الثانية واشتدت أكثر
 مقاطعة البضائع ( الالعنف ل بطريقة سلمية قائمة على فلسفة أسلوب مقاومة االحتال : الكفاح المسالم

 . اشتهر بها المهاتما غاندي في الهند ) االنجليزية
 . هو أسلوب كفاح يعبر عن التوجه السياسي أو الفكري : النضال
 . االستعماري يعتمد االجتياح باستخدام القوة العسكرية أسلوب للتغلغل : الغزو

 . المرحلة التي تلي الغزو وتعني استيالء المستعمر على األراضي و الممتلكات والتحكم فيها : االحتالل
 وهو أسوء أنواع السيطرة االستعمارية إذ يعني توطين المعمرين بصفة نهائية في : االحتالل االستيطاني

 . هو الحال في الكيان الصهيوني ٬ والبيض في استراليا المستعمرة كما
 تعني األساليب التي طبقها االستعمار في حكم المستعمرة وهي تقوم على التعسف : السياسة االستعمارية

 ... والظلم وكبت الحريات ونهب الثروات واستغالل الشعوب المقهورة إلى أقصى حد
 . ) االستعماري ( ن رفض التدخل األجنبي رد فعل سياسي أو عسكري يعبر ع : المقاومة

 . كل أشكال وأساليب الكفاح التي تستخدمها الشعوب المستعمرة في وجع االحتالل : الحركة الوطنية
 تعني التنظيمات الحزبية المعتمدة و التي تضم عدد من المنخرطين والمناضلين ويتبنى : األحزاب السياسية

 . اتجاه معين
 . قاومة التي تقوم على التخطيط واإلعداد المحكم والجيد الم : المقاومة المنظمة
 هي التي تتبني أسلوب الحوار والمفاوضات والمطالب وال تستعمل العنف في التعبير : المقاومة السياسية

 عن الرأي ومنها اللجوء إلى تنظيم مظاهرات وحركات احتجاجية أو العصي مدني أو تقديم مطالب سياسية
. 

 مجموعة الضغط السياسي داخل الدولة كاألحزاب ذات القاعدة الشعبية الواسعة : القوى السياسية
 . والشخصيات ذات الثقل السياسي والشعبي

 .... جملة الروابط التي تجمع األمم والشعوب كالعالقات السياسية واالقتصادية : العالقات
 الدولية خاصة إبان الحربين العالميتين مثل الدول األوربية المؤثرة في صياغة العالقات : القوى األوربية

 ...... ألمانيا فرنسا بريطانيا روسيا
 الصدام المسلح المباشر الذي تستعرض فيه الدول لمتقاتلة قدراتها التسليحية : المواجهة العسكرية

 . نية الخضاغ الخصم وإجباره على االستسالم ومثال ذالك الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثا
 . نزاع مسلح بين طرفين يطال دول من جميع قارات العالم المثال الحرب العالمية الثانية : الحرب العالمية

 مرحلة حرجة وخطرة وقد تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية : األزمة
 م بهدف جمع شتات اليهود عبر 19 حركة قومية عنصرية نشأت في أوربا في أواخر القرن : الصهيونية

العالم وتوطينهم في أرض فلسطين ٬ انطلقت بعقد عدة لقاءات ومؤتمرات أولها مؤتمر بال بسويسرا سنة
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 . م 1897
 / 11 / 2 هو الوعد المشئوم الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور بتاريخ : وعد بلفور
 . م والذي يقضي بمساعدة اليهود على التحويل 1917

 ة توسعية أللمانيا النازية ٬ تهدف إلى السيطرة على مناطق الدول المجاورة لدعم قوة سياس : مجال حيوي
 . الشعب األلماني
 كل المؤهالت الطبيعية التي يمكن االنتفاع بها ٬ كالتربة و الماء و النبات٬ والثروات : الموارد الطبيعية

 . البحرية ٬ ومصادر الطاقة و المعادن
 أما االقتصاديون فيعرفونه بأنه . قة الجغرافية التي تجمع المشترين والبائعين هي المنط  : تعريف السوق

 ... . العالقة بين العرض والطلب لسلعة ما
 بين مجموعة دول الوفاق بزعامة فرنسا 1941 يوليو 28 حرب اندلعت يوم : الحرب العالمية األولى

 . بانتصار دول الوفاق 1918 نتهت سنة المجر٬ وا  وبريطانيا٬ ودول المركز بزعامة ألمانيا والنمسا
 بين كل من فرنسا وإنجلترا وروسيا لتقسيم مناطق 1916 نم توقيعها في ماي : بيكو – معاهدة سايكس

 . النفوذ في الشرق العربي لكن روسيا أعلنت انسحابها منها٬ وكشفت بنودها بعد قيام الثورة البلشفية
 دولة شاركت في الحرب العالمية 27 بحضور ممثلي حوالي 1919 ٬ انعقد بباريس سنة : مؤتمر الصلح

 األولى إلى جانب الحلفاء٬ وفي غياب ممثلي الدول المنهزمة ودون استدعاء روسيا البلشفية٬ وسعى
 . لتنظيم الوضع أوربيا وعالميا لتحقيق السلم الدولي

 م٬ واتخذت 1919 ون في سنة منظمة دولية تم إنشاؤها باقتراح من الرئيس األمريكي ويلس : عصبة األمم
 . مقرا لها هدفها حماية األمن والسلم العالميين ) سويسرا ( جنيف
 24 تطلق على األزمة االقتصادية التي ضربت الواليات المتحدة األمريكية يوم الخميس : 1929 أزمة
 ت ثم إلى ولم تلبث أن انتقلت إلى باقي القطاعا . ٬ فهمت في البداية بورصة وول ستريت 1929 أكتوبر

 ٬ بسبب العالقات الوثيقة بين القطاعات االقتصادية في النظام ...) فرنسا٬ ألمانيا٬ إنجلترا ( الدول الرأسمالية
 . الرأسمالي

 . تعني باأللمانية الدولة ٬ ارتبطت في سياق النص بهتلر : الرايخ
 عقب 1 د الحرب العالمية هو الحزب الوطني االشتراكي العمالي األلماني الذي تأسس بع : الحزب النازي

 . تدمر األلمان من شروط الصلح والذي حمل آمال األلمان في االنتقام
 نظام ديكتاتوري شمولي قاده هتلر في ألمانيا يعتمد على حكم الفرد وتقديسه في غياب أي تمثيل : النازية
 . نيابي

 األمريكية٬ ويتكون من مجلس االسم الذي يطلق على الهيأة التشريعية في الواليات المتحدة : كونغرس
 . الشيوخ ومجلس النواب

 . نظام سياسي شمولي٬ يعتمد على حكم الفرد في غياب أي تمثيل نيابي : ديكتاتورية
 يقصد به التحالف الدولي الذي تزعمته فرنسا و بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية خالل : دول الحلفاء

 . الثانية ضد دول المحور الحرب العالمية
 يقصد به التحالف الدولي الذي تزعمته ألمانيا وإيطاليا خالل الحرب العالمية الثانية ضد : دول المحور

 . الحلفاء
 ) 1918 ( م٬ كان في البداية 1917 هو الجيش الشيوعي الذي أنشأه زعماء ثورة أكتوبر : الجيش األحمر

 وقادرا على القيام بالعمليات الكبيرة عبارة عن أعدد قليلة٬لكنه خضع لتنظيم صارم ودقيق مما جعله مدربا
. 

دول الحلفاء ومن بينهم فرنسا : بين مجموعتين دوليتين 1939 حرب اندلعت في : الحرب العالمية الثانية
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 .. 1945 وبريطانيا٬ودول المحور وتزعمتهم ألمانيا وإيطاليا٬ وانتهت بهزيمة دول المحور سنة
 غشت 14 ئيس األمريكي روزفلت والسوفياتي ستالين يوم وثيقة سياسية وقعها الر : الميثاق االطلنتي

 . على النازية٬ واالعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها القضاء ضرورة ٬ وتنص على 1941
 و م ( ٬ مقرها بنيويورك ) 1945 ( منظمة دولية٬ أسست بعد الحرب العالمية األولى : منظمة األمم المتحدة

 . لم العالميين ٬ هدفها المحافظة على األمن والس ) أ
 ٬ قصد صيانة 1945 مارس 22 منظمة جهوية أنشأتها الدول العربية بمقتضى ميثاق : الجامعة العربية

 . استقاللها وتحقيق وحدتها القومية وتوثيق الصالت بينها في مختلف الميادين
 بجدة 1969 منظمة إقليمية تتألف من دول العالم اإلسالمي٬ وقد تأسست سنة : منظمة المؤتمر اإلسالمي
 .. بين الدول اإلسالمية هدفها تحقيق التضامن
 ٬ دخلت حيز التطبيق سنة 1994 مؤسسة دولية انبثقت عن اتفاق مراكش سنة : منظمة التجارة العالمية

 رة العالمية٬وإدارة االتفاقيات وتتلخص مهامها في ضبط التجا ". الكات " وحلت محل منظمة 1995
 . التجارية وحل خالفاتها

 الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي بعد الحرب : تطلق على المواقف التي اتخذها القطبان : الحرب الباردة
 العالمية الثانية ومؤداها العمل على نشر مبادئها بمختلف الطرق٬ مع تفادي االصطدام العسكري

 . 20 لى أواخر الثمانينات من القرن المباشر٬وامتدت إ
 م ونشأ وتعلم في 1807 هو عبد القادر بن محيي الدين الجزائري ولد سنة : األمير عبد القادر الجزائري

 قبل اعتقاله ( 1847  1832 ما بين ( غرب الجزائر٬ لمع اسمه واشتهر في مواجهة الجيوش الفرنسية
 . ونفيه إلى سوريا حيث ظل بها إلى وفاته

 حفيد األمير عبد القادر شارك في الحرب العالمية األولى في الجيش الفرنسي ومؤسس رابطة : ألمير خالد ا
 . النواب المنتخبين الجزائريين بعد الحرب العالمية األولى والتي مثلت تيار المساواة

 طي سنة م٬ مرشحا من الحزب الديمقرا 1912 رئيس الواليات المتحدة األمريكية ابتداء من : ولسون
 رئيسا 1922 الحكومة ٬ وهكذا أصبح منذ أكتوبر . م٬ مثل دولته في مؤتمر السالم بفرساي 1919

 . للحكومة قبل أن يجمع كل السلطات ٬ ممهدا لنظام دكتاتوري
 م ٬ ممثال للحزب الديمقراطي ٬ عرف بخطته 1932 رئيس الواليات المتحدة األمريكية منذ : روزفلت

 م 1945 اد دولته خالل الحرب العالمية الثانية ٬ وتوفي ٬ ق 1929 لمعالجة أزمة
 . م من أسرة أفغانية٬ نشأ في كابول وتعلم اللغات العربية و الفارسية 1839 ولد سنة : جمال الدين األفغاني

 جند حياته إلصالح أمور المسلمين انطالقا من إصالح النفوس و تهذيب . كما درس العلوم اإلسالمية
 وتوفي سنة . أم القرى وصحيفة العروة الوثقى : أهمها فكاره اإلصالحية في كتاباته ولخص أ . األخالق
 م 1897

 نفي على إثرها إلى . م ضد اإلنجليز 1860 التحق باألزهر سنة . م في مصر 1849 ولد سنة : محمد عبده
 1890 عين في سنة . أسس إلى جانب أستاذه جمال الدين بباريس العروة الوثقى ). ثالث سنوات ( سوريا

 م أسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات 1900 وفي سنة . م عضوا لمجلس شورى القوانين
 . م باإلسكندرية 1905 يوليوز 11 توفي في .

 ) ممثل بريطانيا في مصر ( أمير منطقة الحجاز الذي قاد المحادثات مع مكماهون : الشريف حسين بن علي
 . في شأن استقالل البالد العربية عن العثمانيين

 . قاد انجلترا خالل الحرب العالمية الثاني 1940 ماي 10 رئيس الوزراء البريطاني في : تشرشـــــل
 أدولف هتلر زعيم الحركة النازية في ألمانيا صاحب نظرية عنصرية تقوم على تقديس العرق اآلري : هتلر
 إلى السلطة في ألمانيا وفرض النظام الديكتاتوري وكانت سياسته احد أسباب الحرب العالمية الثانية وصل
. 

. زعيم وقائد الكفاح التحرري في فيتنام : هوشي منه



 التاريخ و الجغرافيا و شخصيات صطلحات م
 و الجغرافيا لتاريخ ا

 ة ثانوي ني للثا

7  www.eddirasa.com عن موقع 

 1976 قائد الثورة الشيوعية في الصين توفي سنة : ماو تسي تونغ
 . دة حركة عدم االنحياز واحد قا 1952 احد زعماء الثورة المصرية : جمال عبد الناصر

 معسكرين الثانية ٬بظهور هي حالة االنقسام الذي ساد العالم٬ بعد الحرب العالمية : نظام القطبيةالثنائية
 حيث حاوال تشكل . الرأسمالية بقيادة الواليات المتحدة ٬ والشيوعي بزاعمة االتحادالسوفياتي : متنافسين

 . أخرى أحالف باستقطاب دول
 انهيار المعسكر الشيوعي ٬بعد 1991 هي الوضعية التي أصبح عليها العالم منذ : األحادية نظام القطبية

 بزعامة الواليات المتحدة يهيمن على السياسة وانتهاء الحرب الباردة حيث أضحى المعسكر الرأسمالي
 . الدولية
 المعسكر االشتراكي انهيار بعد ) 1991 ( مفهوم جديد ظهر منذ بداية التسعينات : العالمي الجديد النظام

 الديمقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان ٬ ويتسم بعدة مظاهر كالنزوع نحو . وانتهاء الحرب الباردة
 التجمعات االقتصادية الكبرى ٬وسيطرة الرأسمالية على العالم وتشجيع الليبرالية االقتصادية ٬وتشكل

 … ) العولمة ( وإعالميا وثقافيا سياسيا واقتصادية
 األمريكية٬وضعت فيه قواعد جديدة breton woods بمدينة مؤتمر دولي انعقد : تونوودز مؤتمر برو

 من وتقرر فيه تأسيس كل . النقدي العالمي يعتمد على معياري الذهب وسعر الدوالر األمريكية للنظام
 . صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

 األوضاع النقدية العالمية ٬ وبناء تثبيت : مؤسسة مالية دولية٬ تتخلص مهامها في : صندوق النقد الدولي
 . األعضاء التي تعاني عجزا في ميزان األداءات اقتصاد منفتح عالميا ٬ ثم إعطاء القروض للبلدان

 والجمعية الدولية (bird) الدولي إلعادة البناء والتنمية يضم كال من البنك : البنك العالمي
 العالم٬ من خالل منح القروض للدول تمويل المشاريع عبر وهو مؤسسة مالية دولية تتولى .(aid) للتنمية

 . محددة مقابل االلتزام بشروط
 . 1947 العامة حول التعريفة الجمركية والتجارة٬ انطلقت منذ سنة يسمى باالتفاقية gatt : اتفاقيّةالكاّت

 عدة عقدت . العالمية التجارة الدولية بتخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا وإدارة المبادالت تهدف إلى تنشيط
 1986)  (٬ 1994 وأخرها جولة األورغواي 1947 سنة جوالت من المفاوضات أولها جولة جنيف

 ٬ ودخلت حيز التطبيق ) 1994 ( انبثقت عن اتفاق مراكش مؤسسة دولية OMC : التجارة العالمية منظمة
 النزعات التجارية٬ ثم ضبط التجارية ٬ وحل : تتلخص مهما في . وقد حلت محل منظمة ّالكاّت . 1995 سنة

 . االقتصادية تحرير القطاعات
 ٬ يجمع الدول الغنية 1975 تأسس منذ سنة تجمع اقتصادي وسياسي :(G7) الكبرى مجموعة الدول السبع

 دا كن + ايطاليا + ألمانيا + فرنس ا + جلترا ان + اليابان + األمريكية األكثر تصنيعها في العالم الواليات المتحدة
 .(G8) الكبار مكونة مجموعة الثمانية روسيا 1997 وأصبح يضم منذ
 هو تجمع اقتصادي عالمي ٬ يعقد سنويا في مدينة دافوس السويسرية٬ تأسس : منتدى دافوس

 المشكالت تلتقي فيه نخب من ممثلي الشركات متعددة الجنسيات والقادة السياسيين لمناقشة . 1971 منذسنة
 . االقتصادية العالمية

 ت رأسمالية ضخمة ٬ لها عدة فروع فيبلدان العالم ٬ وتقوم بتحريك شركا : الشركات متعددة الجنسيات
 . بفعل قوانين االستثمار والتجارة العالمية أموالها
التنسيق بين هيئات المجتمع ٬ يعمل على 2001 تجمع عالمي تأسس في يناير : االجتماعي العالمي المنتدى
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 . الجديدة المدني المعارضة لتيار الليبرالية
 لتحقيق مراقبة أسواق المال ٬ في باريس تسعى 1998 حركة دولية تأسست سنة Attac : حركة ٌأطاٌك

 . للعولمة الليبرالية وتعتبر من الحركات المناهضة
 يعني ارتكاز النظام العالمي . األمريكي مع تحليالت االقتصادي 1990 مصطلح جديد ظهرفي : الجيواقتصاد

 تستخدمها الدول والشركات الكبرى لفرض قوتها ومكانتها في الجديد على السالح العسكري٬كأداة فعالة
 . العالم

 عملية تجارية تتم بين بلدين أو أكثر٬ وتقوم على عدم إخضاع المعامالت التجاريةلقيود : التبادل الحر
 . المتبادلة محددة كحقوق الجمارك أو تحديد سقف السلع

 الخارجية ٬ تهدف إلى معين٬على مستوى المبادالت مجموعة من التدابير االقتصادية يتخذها بلد : الحمائية
 . االنتاج الوطني من المنافسة الحد من الدخول السلع األجنبية بفرض قيود عليها٬ من أجل حماية

 . معينة مجموع قيمة السلع والخدمات التي ينتجها بلد معين خالل سنة : الناتج الداخلي الخام
 مجموع قيمة + خالل سنة معينة والخدمات التي ينتجها بلد معين قيمة السلع مجموع : ا لخام الناتج الوطني

 . السنة والخدمات التي ينتجها في الخارج في نفس السلع
 تتفق على تحرير المبادالت منطقة شاسعة تتكون من دولتين أو مجموعة من الدول : الحر منطقة التبادل

 . الجمركية التجارية فيما بينها بتخفض أو إلغاء جزئي أو كلي للرسوم
 تقع في الغالب داخل ميناء ٬ تكون مخصصة الستقبال المقاوالت األجنبية المستفيدة منطقة : منطقة حرة

 من امتيازات ضريبية ٬حيث تقوم باستيراد وتصدير بعض المنتجات داخل هذا المنطقة ٬لكن شريطة إعادة
 . العاملة المحلية تصديرها نحو الخارج ٬ وتشغيل اليد

 الناتج الداخلي الخام والكتلة النقدية ٬ الجوانب المكونة القتصاد بلد معين٬ وتشمل : اقتصادية – ماكرو
 . التجارية والمبادالت واالستهالك

 تحديد الميادين األساسية باهتمام الدول لما له من أهمية في يحظى أصبح مجال : التنمية البحث من اجل
 االطراف المعنية من دولة ومقاوالت ومؤسسات مالية به كل للتنمية ٬ والبحث من اجل تطويرها ٬ وتهتم

 . وغيرها
 البذور مجال متطور في األبحاث الفالحية ٬ يعمل على ت تحسين نسل الحيوانات وإنتاج : األبحاث الجينية

 . الزراعية بهدف رفع المردود
 ى محصول من المحاصيل حيث طغ . البرازيل عبر فتراتها التاريخية دورات مرت بها : الدورات االقتصادية

 . تبعا لحاجيات السوق األوربية ٬ كالبن٬ وقصب السكر٬والصوجا على الصادرات الفالحية
 ٬ أو التي تصدرها ) االستثمارات الداخلية ( هي الرساميل التي تستقبلها دولة معينة : الخارجية االستثمارات
 . االقتصادي في إطار عملية االستثمار ) الخارجية االستثمارات ( نحو الخارج

 التقني تبتدئ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية٬وتتميز مرحلة من التطور : الثروة التكنولوجية الثالثة
 اإلعالميات ووسائل االتصال و الطاقة النووية و الصناعات االلكترونية : المجاالت بالتطور الهائل في

 … الدقيقة
 فعالية من تزويد السوق بمنتجات وخدمات بشكل أكثر تعني قدرة مؤسسة اقتصادية معينة على : التنافسية

 . والتخفيض من كلفتها المنافسين اآلخرين ٬دون تدخل من الدولة ذلك برفع القدرة اإلنتاجية
: ٬ اعتمادا على معايير 1971 البلدان الفقيرة حددتها األمم المتحدة منذ مجموعة من : البلدان األقل نموا
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 . دولة 49 تضم حاليا . الصناعي٬ ثم ارتفاع نسبة األمية الفردي٬ضعف اإلنتاج ضعف الدخل
 ويتخذ ذلك . هي التدخل أو االرتباط الذي أصبح يميز اقتصاديات العالم ومناطقه بفعل العولمة : الترابطات
 . كتيارات التجارة واألموال٬ ثم ثقافية٬ وغيرها ٬اقتصادية ) هجرات السكان والعمال ( بشرية : عدة أشكال

 الدخل الفردي ٬ ومستوى : مركب يقوم على ثالثة مؤشرات مؤشر إحصائي : البشرية مؤشر التنمية
 اعتمد مؤشر . لتصنيف بلدان العالم حسب مستواها االقتصادي واالجتماعي يستعمل . التعليم وأمد الحياة
 . للتنمية من طرف برنامج األمم المتحدة 1991 منذ سنة التنمية البشرية

 بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ٬تأسس : دول أوربية 3 اقتصادي وجمركي بين اتحاد : البنلكس اتحاد
 .1948 سنة

  دول 6 مؤسسة أوربية مشتركة بين : والفوالذ للفحم المجموعة األوربية
 الفحم والصلب اللكسمبورغ من غرب أوربا ٬لمراقبة صناعات + لجيكا ب + هولندا + ايطاليا + ألمانيا + فرنسا

 بين الدول الست المكونة للمجموعة االقتصادية تأسست : للطاقة النووية ٬تأسست المجموعة األوربية
 . والتنسيق في مجال الطاقة النووية من أجل التعاون 1957 األوربية٬ في مارس
 تعاون وتكامل مجموعة من المناطق٬ من أجل ضمان مستوى اقتصادي نظام يتم داخله : االندماج المجالي

 . موحد وسياسي واجتماعي
 من المجموعة األوربية في ) لكسمبورغ ال + بلجيكا + هولندا + ألمانيا + فرنسا ( دول 5 تمت بين : شنغن معاهدة
 . ويتنقل األفراد والسلع والرساميل بكل حرية ٬ وتنص على إقامة فضاء تلغى داخله الحدود 1985 يونيو

 األوربي ٬ المجموعة االقتصادية األوربية لتصبح االتحاد بموجبها تم تعديل اسم : معاهدة ماستريخت
 . 1992 وذلكفيفبراير
 دولة ناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية٬ مع العلم أن بعض الدول ٬كالجزائر 51 تجمع مكونمن : الفرنكفونية

 الروابط والثقافية بين ٬ تسعى لتدعيم 1986 تأسست سنة . ٬تتكلم بها لكنها غير منخرطة في هذه المنظمة
 . هيمنة فرنسا في العالم تمرار يعتبرها البعض أداة الس . الدول األعضاء
 الختامي الصادر عن مؤتمر األورو متوسطي األول في برشلونة هو البيان : إعالن برشلونة

 ويشكل هذا اإلعالن اطار مرجعيا للحوار . الحوار والتعاون بين الطرفين ٬ويحدد مجاالت 1995 سنة
 . والتعاون األورومتوسطيين

 أشخاص أوشركات أو مؤسسات أو دول ذات مصالح مشتركة هو اتفاق أو نظام يجمع بين : الشراكة
 . المنفعة بينها المشترك وتبادل ٬بهدف العمل
 برنامج مالي أوربي مخصص للتعاون الخارجي٬ يقوم بتمويل مشاريع الشراكة في : 2 و 1 برنامج ميدا

 الى 1995 امتدمن 1 ميدا : وينقسم زمنيا إلى مرحلتين . البلدان األعضاء في االتفاق األورومتوسطي
 2006 الى 2000 امتد من ٬ 2 ثم ميدا 1999

 منظمة دولية تضم البلدانالمستقلة التي كانت سابقا مستعمرات لبريطانيا وتحتفظ بعالقة والء : الكومنولث
 دولة٬ وتسعى لتدعيم العالقات الثقافية واالقتصادية والسياسية بينالبلدان 54 للتاج البريطانيتضم حاليا

 . األعضاء
 االتحاد السوفياتي٬ ويضم عقب تفكك 1991 ديسمبر تجمع اقتصادي تأسس في : المستقلة بطة الدول را
 يهدف هذا التجمع إلى تنسيق التعاون ) ماعدا دول البلطيق أي ليتونيا ولتوانيا استونيا ( بلدانه 12

. األعضاء االقتصادي بين الدول
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 هونغ + تايوان + كوريا الجنوبية : أسيا األربع هي دول جنوب شرق : الجديدة األسيوية الدول الصناعية
 . سنغفورة + كونغ

 كالصين٬وماليزيا٬ والهند٬وجنوب : اقتصاديا على المستوى العالمي بلدان بدأت تظهر : القوى الصاعدة
 . أفريقيا وتركيا٬والبرازيل٬ واألرجنتين٬والمكسيك

 اتفاقية التبادل الحر ألمريكا الشمالية٬ التي وقعها دول أمريكا الشماليةالثالث ٬ الواليات المتحدة : نافتا
 1994 يناير ٬ وأصبحت سارية المفعول في 1992 يسمبر د وكندا والمكسيك في

 ٬ ) الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغفورة كوريا ( هي الدول األربع من الشرق : االسيوية التنينات
 وتتميز بنموها الصناعي السريع واعتمادها على االستثمارات .(npi) وتعرف باسم الدول الحديثة التصنيع

 . األجنبية
 تأسس . التجارية اتحاد جمركي بين بعض بلدان أمريكا الجنوبية قصد الزيادة من حجم مبادالتها : مركسور

 . اي غواي والباراغو و ر و واأل من طرف البرازيل واألرجنتين 1991 سنة
 األخبار عبر الشبكة الدولية ٬ باستعمال التكنولوجيات الجديدة ٬ نشر وتداول : الصحافة االلكترونية

 . يد بقانون الصحافة واالنترنيت مع ٬التق كالمعلوميات
 يقوم على استخدام التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال ٬ كاالنترنيت يقصد به المجتمع الذي : مجتمع اإلعالم
 . جميع مرافق الحياة والمعلوميات في

 على أقل من دوالر يعيشون مؤشر إحصائي يحتسب بتحديد عدد السكان الفقراء أي الذين : الفقر نسبة
 . عتبة للفقر ٬ وهو ما يعتبر أمريكي واحد في اليوم

 من الدول الصناعات التي تم نقلها هي بلدان العالم النامي٬ التي تتوطن فيها بعض : ل المعام البلدان
 األصلية ٬ قصد االستفادة من امتيازات قوانين االستثمار في المتقدمة نظرا لتكاليفها الباهظة في البلدان

 . مركز قرارها يظل في البلد األم البلدان المستقبلة ٬لكن
 19 الكبير الذي طرأ علي الوضع السكاني العالمي منذ نهاية القرن هي التحسن : الثورة الديموغرافية

 ويعزى ذلك إلى تحسين الظروف الصحية بفعل التقدم . الوالدات مقابل انخفاض الوفيات يجة ارتفاع ٬نت
 . والتقنية بفعل الثورة الفالحية التغذية العلمي والطبي ٬ وتحسين ظروف

 ٬أو ) الغذاء كتلة ( هي نقصان في الغذاء الذي يستفيد منه اإلنسان في اليوم٬سواء من حيث الكم : المجاعة
 للتصنيف٬ فما دونها يعتبر اليوم عتبة / وحدة حرارية 2200 ويعتبر مؤشر ). الفيتامينات ( النوع من حيث

 . متوازنة نقصا في التغذية أو المجاعة٬ وما فوقها يشكل تغذية
 الزراعي ( في اإلنتاج الفالحي هو عدم تمكن بلد معين من تحقيق اكتفاءه الذاتي : الغذائي الخصاص
 وترتبط هذه الوضعية بكون اإلنتاج ال . الخارج إلى استيراد حاجاته من ٬بحيث يكون مضطرا ) والحيواني

 . السكان المتزايد يطغى حاجات عدد
 مؤشر إحصائي لتصنيف السكان حسب درجة الفقر ٬يحددها برنامج األمم المتحدة : عتبة الفقر
 العالمي ٬ في أقلمن دوالر البنك في أقل من دوالرين في اليوم الواحد ٬ بينما يحددها PNUD) ( اإلنمائي

 . واحد في اليوم
 بمنطقة أو بلد معين٬بحيث ال يمكن ذلك تغطية حاجيات إما هو نقص في كمية الماء : الخصاص المائي

 ويحصل هذا ). الصناعة و السياحة ( ٬ أو األنشطة االقتصادية ) الشروب الماء ( المزروعات أو السكان
. لترسنويا 0 100 الخصاص عندما تقل حصة كل فرد من الماءعن
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 ظاهرة تنتج عن امتصاص اإلشعاع األرضي من طرف غازات الجو٬خصوص ثاني : االنحباس الحراري
 من هذا وبفعل تزايد تراكم هذه الغازات في الجو بسبب التلوث ٬فإنها تمنع تسرب جزء . الكربون أكسيد

 مرور الوقت في ارتفاع اإلشعاع األرضي نحو الفضاء الخارجي حيث يبقى منحبسا في الجو٬مما يتسبب مع
 . حرارة األرض

 حيث ابتكر العالم , المحاصيل الزراعية إلكثار الستينيات ذ أسلوب استعمل من : الثورة الخضراء
 باستعمال , تقنية الستحداث أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجية كبيرة norman borlaug األمريكي

 مما مكن من تفادي . مبادئه إلنتاج محاصيل أخرى كاألرز وقام علماء آخرون بتطبيق . األسمدة الكيماوية
 . حدوت مجاعات في العالم النامي

 تدعيم القواسم والقيم ويعني العمل . لفكرة صراع الحضارات مفهوم جديد مناقض : حوار الحضارات
 والمجموعات المشتركة للبشرية ٬والسعي إلى تقوية روابط وأسس التعايش والتفاهم بين األمم وشعوب

 خدمة للسلم كل ذلك . الكبرى ٬في إطار من التسامح واالعتراف باألخر ٬ واحترام التنوع الثقافي الدينية
 . وألمن العالميين
 كلمة من أصل اسباني ٬وهي مقاوالت صناعية أمريكية في أغلبها ٬ تستقر بالحدود : ماكيلدوراس

 وتعمل على تركيب قطع الغيار واألجهزة المتنوعة . ي من اإلعفاء الضريب المكسيكية األمريكية٬ وتستفيد
 . استيرادها ثم تصدر نحو الواليات المتحدة بالخصوص التي يتم

 . البيولوجية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة / المعلوميات في مجال األبحاث توظيف : المعلوميات الحيوية
 المحافظة الطبيعية ومناظرها ٬ مع الحرص على نوع من السياحة تقوم على التمتع بمزايا : السياحة البيئية

 . عليها وحمايتها من التلوث
 االقتصادية المتقدمة كالصناعات العالية التكنولوجيا ٬ وقطاع يقصد بها القطاعات : القطاعات الرائدة

 . المال واألعمال المعلوميات٬ وقطاع
 . تستعمل التقنيات المتطورة هي الزراعات ذات المردودية المرتفعة والتي : الكثيفة الزراعات

 مردود منخفض مقارنة مع المساحة المزروعة٬ تعتمد في الغالب هي زراعات ذات : الزراعات الواسعة
 . غالبا على األمطار وتنتج الحبوب

 هي الزراعة المتنوعة المحاصيل في السنة ٬وهي زراعة كثيفة ٬ تعتمد : المتعددة التخصصات الزراعات
. تقنيات حديثة

 هي بورصة عالمية٬مقرها مدينة شيكاغو٬ تتداول بها أسعار وقيم المواد الفالحية ٬ : بورصة شيكاغو
 . القمح وخاصة
 تجمع مؤسساتها نفس التخصص تحت إشراف إداري جماعي ٬ مع احتفاظ كل مؤسسة : األفقي التركيز

 . باستقاللها المالي
 ٬ . والتسويقية المزروعات الصناعية إلنتاج واسعة فالحة تعتمد في نشاطها على مغارس : فالحة المغارس

 . مرتبطة في الغالب بالدورة النقدية
 وتسمينها قصد استهالكها ٬ وتربي فيها األبقار داخل سياجات ضيعة واسعة األبقار : ضيعات التسمين

 . مستمرة٬ وتتبع فيها الطرق الحديثة وتجصع لمراقبة بيطرية
 اإلنتاجية مركب فالحي صناعي٬ تندمج فيه الفالحة ضمن القطاعات Agrobusiness : األكروبيزنيس
. ساهم الفالحة بقسط مهم في أنشطة هذه القطاعات ت األخرى ٬ حيث
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 المتحدة األمريكية٬ يستفيد من ظروف طبيعية مالئمة ويحتضن شريط يمتد جنوب الواليات : حزام الشمس
 ومتعددة أنشطة صناعية هامة

 و٬وهو أكبر تجمع فرانسيسك أو وادي السيليكون٬ يقع قرب سان : Silicone valley السيليكونفالي
 االلكترونية والمعلوماتية صة في الصناعات ص للمقاوالت المتخ
 عند البيع مادة معينة وقيمتها إنتاج أي نسبة الربح وهو الفرق بين قيمة تكاليف : القيمةالمضافة
 إلى العليا لمتخصصة والعلماء والباحثين والمفكرين األجانب يقصد بها استقطاب األطر : هجرة األدمغة

 . األمريكية الواليات المتحدة األمريكية قصد تشغيلها واالستفادة من خبرتها لتطوير الصناعة
 . األمريكية نوع من األعاصير تتعرض لها الواليات المتحدة Tornade : تور ناد
 أو دوالرين حسب خلوهم اليومي دوالرا واحدا هم السكان الذين ال يتعدى مد : الفقر تحت عتبة السكان
 . البلدان

 . االتصال وخاصة عبر الراديو موجات فيزيائية تستعمل في : ية الشبكة الهرتز
 كاآلالت مواد تجهزية إما إلنتاج مواد محولة جزئيا ٬تستعملها صناعات أخرى : مواد نصف مصنعة

 استهالكية مواد أو وغيرها
 وسائل االتصال ٬ والمعلوميات هي الصناعات الدقيقة المتطورة ٬ التي تشمل : التكنولوجيا العالية الصناعات

 ... والفضاء وغيرها وااللكترونيات
 . مركز للبحث وتطوير الصناعات الدقيقة والعالية التكنولوجية : القطب الصناعي

 الكائنات العضوية المهجرية٬والخاليا الحيوانية والنباتية تقنية تستغل قدرات : اإلحيائية التكنولوجيا
 ..... والكيمياء الستعمالها في تطوير الفالحة وصناعة األدوية

 ٬سياسة ٬ 1868 شهد عهده ابتداءا من ] 1917  1852 [ ارتبطت بامبراطور اليابان ميجي : ثورة ميجي
 . جديدة لتحديث اليابان وانفتاحه على الخارج

 مراحلها من تسويق المنتجات والتزويد بالمواد مؤسسة متخصصة في األعمال التجارية بكل : لسوكوسوشا ا
 متنوعة كالتأمين وجمع المعلومات عن أوضاع األسواق الداخلية تقديم خدمات أخرى إلى والطاقة٬ األولية

 ... ونوعية المواد المطلوبة ومنتجيها ومستهلكيها والخارجية ٬ من حاجيات
 والمستمر عن المعلومات المتعلقة بالتقدم التكنولوجي البحث المنظم : اليقظة التكنولوجية استراتيجية

 الصناعي ٬ بهدف تطوير هدا القطاع وعن المستجدات في الميدان
 . صناعيا واقتصاديا ضخما قطب حضاري٬ مدينة ضخمة ٬ تحتضن تركزا : مجمع حضري

 عبارة عن تجميع للمقاوالت في شكل تركيز عمودي٬حيث تشرف على كل مراحل Zaibatsu : الزايباتسو
 ميتسوبيشي٬ أهمها قطاعات متعددة ٬ ومن في تستثمر وعمال ومصانع وتسويق٬ أولية من مواد اإلنتاج
 ..... سوني٬
 أدنى إلى البورصة أسعار ٬ حيث انخفضت 1997 سنة آسيا المالية التي عرفتها األزمة : اآلسيوية األزمة

 . االقتصادي لكل جوالسيا الشرقية مستوى لها ٬ مما اثر على اإلنتاج
 وهي وحدات انتاجية وادارية تتمتع . 1958 الصين سنة تعاونيات اشتراكية أنشئت في : الكومونات الشعبية

 . مجلس منتخب باالستقالل الذاتي٬ يسيرها
 . زوت أكسيد وأكسيد األ الصناعية ٬مثل ثاني هي أمطار ناتجة عن التلوث بالغازات : مطار الحمضية األ

. الكبرى الصفيحية والعشوائية بالبرازيل والتي تنتشر في ضواحي المدن لقب يطلق على األحياء فافيال
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 . العازلة أداة تتميز بكون نقلها للحرارة يأتي ما بين المواد الموصلة واألخرى : شبه الموصل
 الصادرات كوريا من 75 اقتصادية متنوعة ومتكاملة وتحتكر مقاولة عمالقة ترتكز بها أنشطة : شيبول

. الجنوبية


