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  5: جراذة التحضيس زقم– الجغسافيا  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانوي إعذادي: ادلستػوى                             حصتان :  الغالف الزمىي.                        بيه االودماج والمىافسة االتحاد األوزبي: عنوان الـدرس

 .تتبع آليات انذماج بلذان االتحاد األوربي، واستخالص أهمية المنافسة في تقوية االتحاد:  الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

أذكر اذلدؼ األساسي من تكوين - 
 .التكتالت اإلقليمية واجلهوية

 

 
 مقــدمــة

ميثل اإلحتاد األوريب منوذجا للتكتالت اإلقليمية ادلعاصرة غري أنو يعرؼ حاالت ندماج   
 .وحاالت منافسة

 فما مجاالت هومظاهر االندماج بين دول االتحاد؟     - 

 وما أوجه المنافسة التي يواجهها؟   - 

 
حتديد رلاالت - 

االندماج األوريب 
 .ومراحلو الكربى

 *
 

 
 I - تتنوع مجاالت 

    االندماج ومراحله

 : وتختلف عوامله

 رلاالت االندماج - 1 

 :ومراحلو الكربى

 1الوثيقة 

 خطاطة

 2الوثيقة 

 نص

 3الوثيقة 

 جدوؿ

 ( 102الصفحة )

سم اجملاالت اليت يتم فيها االندماج بني - 
 .االحتاد دوؿ

أرز ادلراحل الكربى  الندماج دوؿ - 
 .االحتاد األوريب

 استخرج احلقوؽ اليت يتمتع هبا ادلواطن- 

 . األوريب

استخلص دور االندماج والتضامن يف - 
 .تعزيز  مكانة االحتاد عادليا

 : تتعدد رلاالت االندماج بني دوؿ االحتاد األوريب، وىي * 

مت توحيد السياسة اخلارجية واألمن والدفاع ادلشرتؾ مع مراقبة احلدود  : المجال السياسي • 
 .الدستور األوريب ليكوف أمسى قانوف يوحد البلداف كما مت وضع مشروع

واخلدمات والرساميل، مع وضع  مت تطبيق حرية تنقل األشخاص: المجال االقتصادي • 
 . (األورو)سياسة فالحية مشرتكة وسك عملة موحدة 

عمل االحتاد األوريب على تنمية الشغل وحتسني ظروؼ العيش : اجملاؿ االجتماعي • 
 . وتطبيق ادلساواة بني الرجل وادلرأة مع توحيد قانوف الشغل

يويل االحتاد أمهية كربى حلماية وحتسني جودة البيئة مع االستعماؿ : المجال البيئي • 
 . اآلمن  وادلعقلن للموارد الطبيعية

 :مرت سريورة االندماج بني بلداف االحتاد األوريب بثالث مراحل كربى * 

اجلمركية، حيث مت إلغاء  إنشاء منطقة التبادؿ احلر وتطبيق الوحدة: المرحلة األولى • 
 .حقوؽ اجلمارؾ ووضع تعرفة خارجية موحدة
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مت إنشاء سوؽ موحدة تضمن تنقل السلع والرساميل واخلدمات : المرحلة الثانية • 
 . وحرية   تنقل اليد العاملة

تطبيق الوحدة االقتصادية وادلالية  بالعمل على االندماج االقتصادي : المرحلة الثالثة • 
 .  وادلايل  مع توحيد السياسة ادلالية واجلبائية

 
استخراج العوامل-   

 ادلسامهة يف اندماج
 .دوؿ االحتاد األوريب

 
 تعددت عوامل - 2 

 :اندماج االحتاد

 
 4الوثيقة 

 خطاطة

 (103الصفحة )

 
 ادلسامهة يف اندماج  العوامل السياسية - 

 . االحتاد األوريب

العوامل يف  استنتج كيف سامهت ىذه- 
 .خلق االندماج بني دوؿ االحتاد

بلداف االحتاد األوريب، فهناؾ   لعبت عدة عوامل دورا كبريا يف تسهيل عملية اندماج* 
 يف االنتماء للقارة األوربية مع التاريخ وادلصري ادلشرتؾ الوحدة اجلغرافية اليت تتجلى

 .  أي زلاولة جتاوز سللفات احلروب واألزمات السابقة

 ساعدت طبيعة األنظمة السياسية واالقتصادية اليت تتبىن النظاـ الرأمسايل الدميقراطي * 
 ادللتـز باقتصاد السوؽ وحقوؽ اإلنساف دورا مهما يف تسريع عملية االندماج للعمل على

 . حتدي موجة العودلة والوقوؼ يف وجو ادلنافسة األمريكية واليابانية

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األوؿ 

 .من الدرس

* 

 
أسئلـة التقويـم 

  المرحلـي

االحتاد  أذكر عوامل اندماج بلداف-  
 .األوريب

 .بلداف االحتاد أبرز مراحل االندماج بني- 

 .الدستور األوريب: عرؼ- 

 :مفاهيم-   مصطلحات 

 .الدستور األوربي   * 

استخالص بعض-    
 مظاىر االندماج بني

.  دوؿ االحتاد
* 

  II -  االتحاد األوربي 

   بين مظاهر االندماج

 : وأوجه المنافسة

 مظاىر اندماج- 1 

 :  بلداف االحتاد

 1الوثيقة 

 جدوؿ

 2الوثيقة 

 مبيانات

 3الوثيقة 

 نص

 5 - 4الوثيقة 

 صور

أذكر أىم رلاالت اندماج دوؿ االحتاد - 
 .األوريب

صف اخلاصيات ادلميزة للمبادالت بني - 
 .دوؿ االحتاد

استنتج درجة االندماج اليت وصلت إليها - 
 .دوؿ االحتاد

 :ميادين، ففي استطاعت دوؿ االحتاد األوريب أف حتقق االندماج يف عدة*  

احلدود، وذلك بالقياـ بدوريات  تعمل الوكالة األوربية على مراقبة: ميداف السياسة واألمن • 
اتفاقية )ضبط اذلجرة السرية، مع إلغاء احلدود بني دوؿ االحتاد  أمنية مشرتكة والعمل على

 .(شينغن

ادلشرتكة على الرفع من اإلنتاجية  تعمل السياسة الفالحية: يف ميداف االقتصاد وادلاؿ • 
 وضماف االستقالؿ الغذائي  بتقدمي ادلساعدة للفالحني، شلا جعل االحتاد ىو ثاين مصدر

 . للمنتوجات الفالحية  كما أف األورو أصبح عملة منافسة للدوالر األمريكي

تعمل شركة أرياف إسباس يف رلاؿ الربامج الفضائية لصناعة : يف ميداف التكنولوجيا • 
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 .كما أف طائرة إيرباص ُتصنع قطعها بعدة دوؿ أوربية الصواريخ واألقمار االصطناعية (102الصفحة )

 
تعرؼ بعض أوجو-   

  ادلنافسة بني دوؿ 
 .االحتاد األوريب

* 

 
 أوجو ادلنافسة - 2 

 : بني بلداف االحتاد

 1الوثيقة 

 نص

 3الوثيقة 

 جدوؿ

 (102الصفحة )

  4الوثيقة 

 خريطة

 (105الصفحة )

استنتج األسباب اليت جتعل من ادلنافسة - 
 ضرورة يف

أبرز نوع ادلنافسة ادلوجودة بني فرنسا - 
 .وأدلانيا

الناجتة عن ىذه  استخلص االنعكاسات- 
 .ادلنافسة

سم الدوؿ اليت تنتمي إىل ادلركز يف دوؿ - 
 .االحتاد

 إذا كاف اذلدؼ من تأسيس االحتاد األوريب ىو مواجهة  التكتالت اجلهوية وادلنافسة * 
مبدأ ادلنافسة كاف يف قلب البناء التشاركي األوريب إذ تقـو  العادلية، فهذا مل  مينع من

 .  رلتمعاهتا االستهالكية على ادلنافسة

 حتاوؿ مجاعات الضغط بالشركات األوربية الكربى أيضا تكريس مبدأ ادلنافسة للحفاظ * 
على مصاحلها، كما أف الدوؿ األوربية تعمل على عقد اتفاقيات خارجية حتافظ فيها 

 .على مصاحلها الوطنية خاصة مع مستعمراهتا السابقة

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 من الدرس

أسئلـة التقويـم 
 المرحلـي 

 

حدد أوجو  أذكر رلاالت االندماج-  
 .التنافس بني دوؿ االحتاد األوريب

 .اتفاقية شينغن:  عرؼ- 

 :مفاهيم-   مصطلحات 

 .اتفاقية شينغن- األورو    * 

الخـاتـمـة  
 

رغم ىدؼ الوحدة واالندماج الذي تسعى دوؿ االحتاد األوريب لتحقيقو، فإف مبدأ  
 .ادلنافسة يعترب عامل قوة ذلذا االحتاد

 
قياس مدى قدرة - 

على بلوغ  التالميذ
 .أىداؼ الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

 .أذكر رلاالت االندماج األوريب ومراحلو -  

 أبرز العوامل ادلسامهة - 

 .حدد مراحل ىذا اإلندماج- 

 .أذكر مظاىر االندماج بني دوؿ االحتاد- 
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حدد بعض أوجو ادلنافسة داخل بلداف -  *
 .االحتاد

 


