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  4: جذاذة التحضيز رقم – الجغزافيا  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانوي إعذادي: ادلستػوى                   انحصت:  الغالف الزمني.            إمكانياته ومكانته االقتصادية في العالم: االتحاد األوربي: عنوان الـدرس

 .تعرف مراحل تأسيس االتحاد األوربي ومؤهالته واستخالص مشاكله:  الهـدف العـام 

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

* 

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

 .أذكر أىم تكتل إقليمي بأوربا- 
 

 
 مقــدمــة

 .يعترب اإلحتاد األوريب من األقطاب الرئيسية يف العامل    
  فكيف تأسس ىذا التكتل اإلقليمي؟   -   
  وما اإلمكانيات المساىمة في قوتو؟   -   

  و ما مكانتو االقتصادية في العالم؟-   

 

تعرؼ االحتاد األوريب-   

.ومراحل تأسيسو  

 *
 

 

I - تعددت مراحل  

  تأسيس االتحاد األوربي

  الذي تسيره عدة

 : مؤسسات

 مراحل تأسيس - 1 

 : االحتاد األوريب

 1الوثيقة 

 نص

 (97الصفحة )

 2الوثيقة 

 خط زمين

 3الوثيقة 

 خريطة 

 (98الصفحة )

فيها التعاون بٌن  حدد اجملاالت اليت يتم- 
 .دول االحتاد األوريب

 .    استخرج أىداؼ إنشاء االحتاد األوريب- 

 .األوريب استنتج تعريف لالحتاد- 

تتبع ادلراحل الكربى اليت  مر منها بناء - 
 .االحتاد

اجملموعة األوربية للفحم »تأسيس   أدت حماوالت جتاوز خملفات احلرب العادلية الثانية إىل* 
  من طرؼ ست دول، واليت هتدؼ إىل تطبيق حرية مرور  1951سنة« والفوالذ

 .   الفحوالفوالذ بٌن أعضاء اجملموعة

، واليت أسست 1957سنة « معاىدة روما» دفع ذماح التجربة األوىل إىل توقيع * 
 .للعمل على حتقيق الوحدة االقتصادية« االقتصادية األوربية اجملموعة»مبقتضاىا 

 انضمت عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة االقتصادية، ليبلغ عدد دول * 
 (96أنظر اخلريطة ص )   . دولة27االحتاد حلد اآلن 
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اكتشاؼ مؤسسات-   

 . االحتاد األوريب

* 

 
 مؤسسات االحتاد - 2 

:  األوريب
 

 
 5الوثيقة 

 خطاطة

(  100الصفحة )
 

 سم ادلؤسسات ادلسًنة - 

 . لالحتاد األوريب

 .حدد وظيفة كل مؤسسة- 

 :  تسهر عدة مؤسسات على حتقيق أىداؼ االحتاد، ومنها

يقرر السياسات ادلشرتكة، ويتبىن مشاريع القوانٌن اليت  ( وزيرا25يضم ): جملس وزاري • 
 .تتم مناقشتها من طرؼ الربدلان

يستدعي اللجن األوربية، يساىم يف ادلناقشة والتشريع،  ( عضوا732): الربدلان األوريب • 
 .ويصوت على ميزانية االحتاد

 . اقرتاح القوانٌن، والسهر على احرتام تطبيق ادلعاىدة ( مفوضا30): اللجنة األوربية • 

حيدد التوجهات الكربى، وىو يضم رؤساء الدول  ( رئيس دولة27): اجمللس األوريب • 
 . واحلكومات األعضاء يف االحتاد

تراقب تطبيق القوانٌن وتفض النزاعات بٌن البلدان  ( قاضي15): حمكمة العدل • 
 (100أنظر اخلطاطة الصفحة ).  األعضاء

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

أسئلـة التقويـم 
  المرحلـي

 .بٌن مراحل تكوين االحتاد األوريب-  

 .أبرز ادلؤسسات اليت تسًن االحتاد- 

 .قطب اقتصادي: عرؼ- 

 :مفاىيم- مصطلحات   

 .قطب اقتصادي  * 

اكتشاؼ -  
اإلمكانيات ادلسامهة 

. يف قوة االحتاد
* 

  II -  تساىم قوة االتحاد 

 األوربي في تعزيز 

 :مكانتو االقتصادية العالمية

اإلمكانيات ادلسامهة  -1
 : يف قوة االحتاد

 1الوثيقة 

 خريطة

 3 - 2الوثيقة  

 جداول

 (99الصفحة )

استخرج ادلؤىالت  الطبيعية لالحتاد - 
 .األوريب

 أبرز أمهية ادلوارد الطبيعية يف بناء القوة- 

 . االقتصادية لالحتاد

استخلص بعض مؤشرات القوة البشرية - 
 .   لالحتاد

فاألراضي صاحلة للزراعة، حيث   يستفيد االحتاد األوريب من ادلؤىالت الطبيعية ادلالئمة* 
تغطي السهول نصف مساحة أوربا تقريبا، وادلناخ يتميز حبرارة معتدلة عموما و تساقطات 

 . كافية وغطاء نبايت دائم

 تتنوع ادلوارد الطبيعية بدول االحتاد األوريب، حيث  تنتج كميات مهمة من مصادر * 
 الطاقة وادلعادن كما أن القوة البشرية تساىم يف حسن استغالل ىذه اخلًنات الطبيعية 

 %( 66)بالقطاع الثالث يشتغل أغلبهم ( %70) حيث أن أغلب السكان حضريون 
، وارتفاع متوسط الدخل (%8)وقلة نسبة البطالة  ( %98)مع أمهية نسبة التمدرس 

  .( ألف دوالر للفرد24حوايل )السنوي  الفردي
 



 

3 

 

 
استخالص ادلكانة-   

 .االقتصادية لالحتاد

* 

 
 أصبح االحتاد - 2 

 األوريب قوة

 : اقتصادية عادلية

 2 - 1الوثيقة 

 جداول

 (100الصفحة )

 3الوثيقة 

 مبيانات

 (101الصفحة )

االحتاد يف بعض  حدد ادلراتب اليت حيتلها- 
 .القطاعات االقتصادية

قارن بٌن قيمة صادرات وواردات االحتاد - 
 .األوريب

استنتج ادلكانة االقتصادية لالحتاد األوريب - 
. يف العامل

 

مستفيدا من الظروؼ الطبيعية  يشكل االحتاد األوريب القوة الفالحية الثانية يف العامل*  
 .ادلبذولة من طرؼ ادلؤسسات ادلختصة ادلالئمة ومن اجملهودات

يعترب االحتاد ثاين قوة صناعية يف العامل رغم نقص بعض مصادر الطاقة، كما يعترب أول  * 
من حجم ادلبادالت العادلية، لكون صادراتو من % 38قوة جتارية عادلية حيث حيقق 

، وتساىم يف ىذه ادلكانة التجارية قوة االقتصاد وكثافة  %85ادلنتوجات الصناعية تبلغ 
 %. 25.3 الداخلي اخلام تبلغ ادلواصالت واتساع السوؽ الداخلية، دما جعل الناتج  شبكة
 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

* 

أسئلـة التقويـم  
المرحلـي 

 

أبرز ادلؤىالت الطبيعية والبشرية لالحتاد -  
 .األوريب

 .لالحتاد حدد ادلؤثرات البشرية- 

 .العادلية لالحتاد حدد ادلكانة االقتصادية- 

    
 

الخـاتـمـة  
 

استفادت دول االحتاد األوريب من التكتل االقتصادي لبلداهنا، وىي تسًن رمو االندماج  
 .االقتصادي لبلداهنا يف إطار أوربا موحدة

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

* 

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

 .أذكر مراحل تأسيس االحتاد األوريب -  

 .أبرز ادلؤسسات الساىرة على تسيًنه- 

 .أبرز اإلمكانيات ادلسامهة يف قوة االحتاد- 

حدد القوة االقتصادية العادلية لالحتاد - 
 .األوريب

 

 

 


