
 مفاهيم و مصطلحات

االتصال والمعلوماتية واالنتاج  التفاعل والتداخل بين قطاعات: تقارب تكنولوجي

الرقمنة بعد أن كانت لكل  السمعي البصري نتيجة استعمالها بصفة موحدة لتقنيات

 . قطاع تقنيات استغالل خاصة به وانتاج إعالمي مميز

 االدوات والتقنيات والشبكات التيمجموع : تكنولوجيا االعالم واالتصال الجديدة 

تسمح بظهور وومعالجة وتخزين وارسال وتلقي المعلومات والمعطيات من صورة 

 ... وشكل رقمي وصوت ونص

المؤسسات  عمليات بيع وشراء وتبادل المنتجات والخدمات بين: تجارة الكترونية 

اإلئتمان  طاقاتوبين المؤسسات وحرفائها عبر شبكة االنترنات ويتم عبر استعمال ب

  البنكية

ترتفع األسعار  تعديل نقدي بعد توترات اقتصادية ببلد ما حيث: تضخم مالي 

 وتنخفض قيمة العملة مقارنة بالعمالت االجنبية

بيع متاع ( التكنولوجيا بمختلف أصنافها / وترويج نشر/حركة نقل : تحويل التكنولوجيا 

بين بلدان )  االنتاج والمساعدة الفنية وحقوق التجهيز واإلنتاج وبراءات االختراح

 العالم

 المنتوج عملية إدماج شركة ما للشركات التي تنتج نفس: تركز أفقي 

اإلنتاج الصناعي وتقنياته قصد تحسين جودة  تحديث أساليب: تأهيل تكنولوجي 

 المنتوج وترفيع اإلنتاجية

مواد الفالحية ال منحة لتشجيع التصدير تصرف لمصدري: تعويض عند التصدير 

 العالمية المنخفضة لتعويض الفارق بين األسعار الفالحية االروبية العالية واألسعار

تنموي هدفه تحقيق النمو والتنمية بالتعويل على الموارد  توجه: تنمية ذاتية 

 الوطنية واإلمكانيات

  ١٠٠بين واردات النفط واستهالكه ضارب  تقاس بخارج العالقة: تبعية نفطية 

صناعات عصرية نشيطة  عملية تغيير النسيج الصناعي القديم بتطوير: حويل صناعي ت



 (... سيارات ، إلكترونيك(

 ١٠٠٠األطباء لكل  يقاس بعدد السكان للطبيب الواحد أو بعدد: تأطير صحي 

 الصحية ساكن كما تراعي بعض الدراسات درجة توفر التجهيزات والخدمات

الصخور الرسوبية المكونة لهذه التضاريس  ن طبقاتتضاريس أحادية الميالن أي أ

 تكون مائلة في اتجاه واحد

إلى ملكية ) الفالحية المؤسسات االقتصادية والمستغالت(تحويل الملكيات : تأميم 

  المجموعة أو الدولة

 الحرارة تهشيم الصخور بفعل تغير درجات: تهشيم حراري 

 ي أطراف المناطق القطبية الباردةف أعشاب وشجيرات متفرقة تنبت: تندرا 

، يستعمل الغازوال.إستخراج طاقات من النفط مثل البنزين،ويستعمل كوقود :تكرير

، يستعمل كوقود للسخانات المركزية ، و تطلق عليه الفيول.ّلمحركات الديزل كوقود

لصناعات  ، يصلحالبراي .، يستعمل كوقود للطائراتالكيروسان .تسمية المازوط أيضا

 الفازلين، يستعمل في صناعات األدوية خاصة في صناعة. لدهن و المواد العازلةا

 ، يستعمل في صناعة الشمع، و في صناعة األدوية كمادةالبارافين.المراهم

 األبيض، يستعمل كمذيب السبيريت .الزفت، يصلح لتعبيد الطرقات.ّمسهلة

 تعمالن كمصادر طاقة حرارية،الغازات، مثل غاز البوتان و غاز البروبان، و يس.للدهون

صناعة تكرير النفط . أما غاز النفط المسيل فيستعمل كوقود لبعض أصناف السيارات

هي  .البيتروكيمياء صناعة تركيب المواد الكيميائية النفطية تطلق عليها تسمية صناعة و

لدان محتكرة من قبل بعض الب ّصناعة دقيقة وتتطلـب تراكما معرفيا هائال، لذلك فإنها

 .اليابان فقط، بالخصوص الواليات المتـحدة، و ألمانيا و

التي تستوعب غاز ثاني أوكسيد الكربون وإخراج  عملية تنفس للنباتات: تخليق ضوئي 

 الليل األكسجين خالل النهار وعكس ذلك خالل

بمفعول األكسجين الذي يحويه الماء ويتم  هو تحول معدن ما إلى أكسيده: تأكسد 

 حديدية  في الصخور التي تحتوي مكوناتذلك خاصة

العناصر المكونة للصخور مما يجعلها أقل  هو إتحاد جزيئات الماء بأحد: تميؤ 



 ذلك خاصة بالصخور الطينية تماسكا من ذي قبل بزيادة حجمها أحيانا ويحدث

عدد األسهم (أو الرسملة البرصوية هي مجموع قيم أسهم الشركات  : تقويم بورصوي

 بالبورصة المرسمة) هافي قيمت

 وتيوان وهونغ كونغ وسنغفورة كوريا جنوبية: تنينات أربعة 

تنظيم للعالقات االقتصادية الدولية أرسته البلدان المصنعة : للعمل  تقسيم عالمي

وشركاتها عبر القطرية تتخصص في إطاره هذه البلدان بإنتاج وتصدير  الرأسمالية

لدان النامية وتصدر المواد األولية تطور منذ فيما تنتج الب المنتجات الصناعية

عالمي جديد للعمل أصبحت ضمنه البلدان النامية تنتج وتصدر  السبعينات إلى تقسيم

 المعملية المواد

نتائج االكتشافات العلمية البتكار تقنيات ومواد  عملية توظيف: تجديد تكنولوجي 

 المبتكرة جديدة أو اعتماد تقنيات اإلنتاج
 


