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 1: جراذة التحضيس زقم– الجغسافيا  مكون 

 

 السنت الثالثت ثانوي إعذادي: ادلستـوى                             حصتان :  الغالف الزمني.                            عناصس الوحدة والتنوع: المغسب العسبي: عنوان الـدرس

 .تعرف عناصر الوحذة والتنوع ببلذان المغرب العربي، واستخالص مظاهر التنوع:  الهـدف العـام

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

  .أذكر الدول ادلشكلة للمغرب العريب- 

 
 مقــدمــة

.      تتشكل بلدان ادلغرب العريب اخلمس من وحدة طبيعية وبشرية مشرتكة ومتنوعة 
فما هي الخصائص المشتركة بين هذه البلدان ؟                                     -  

 وما هي جوانب التوسع التي تميزها؟-   

 

تعرف وحدة - 
اخلصائص اخلصائص 
الطبيعي لبلدان ادلغرب 

.العريب  

 *
 

 

  I -  المغرب العربي وحدة
 :جغرافية مشتركة

 تتشابو اخلصائص- 1 

  الطبيعية لبلدان 

 :ادلغرب العريب

 1الوثيقة 

 خرائط

 - 82الصفحة )
83) 

 2الوثيقة 

 صور

 (82الصفحة )

 2الوثيقة 

 مبيانات مناخية

 (83الصفحة )

حسب  وطن موقع ادلغرب العريب- 
 .اإلحداثيات اجلغرافية

حدد موقع ادلغرب العريب حسب - 
 .   الكيانات اجلغرافية اجملاورة

 .سم بلدان ادلغرب العريب- 

 .حدد موقع ومساحة كل بلد- 

حدد أىم الوحدات التضاريسية يف - 
 .ادلغرب ع

استخلص اخلصائص ادلناخية من - 
  .3ادلبيانات 

بادلغرب  سم أنواع ادلناخات السائدة- 
 .العريب

 مشاال، وخطي 37°و° 15العرض   يقع ادلغرب العريب مشال القارة اإلفريقية، بني خطي* 
- موريطانيا اجلزائر- ادلغرب)وىي منطقة جغرافية تضم مخس دول   شرقا25° و17°الطول

 .²كلم/ ماليني6، وتبلغ مساحتها (تونس- ليبيا

 حيد ادلغرب العريب مشاال البحر ادلتوسط، جنوبا مايل والتشاد والنيجر والسينغال، شرقا * 
 . مصر وغربا احمليط األطلنيت

دتتد نفس السالسل اجلبلية من   تتشابو األشكال التضاريسية ببلدان ادلغرب العريب حيث* 
 .ادلغرب إىل تونس، كما أن  الصحراء الكربى خترتق كل بلدان ادلنطقة

 تتعرض جمموعة بلدان ادلغرب العريب لنفس التيارات  ادلناخية الغربية الرطبة وادلدارية * 
 (83أنظر اخلريطة الصفحة ). اجلافة
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 اكتشاف تشابو- 

 العناصر البشرية لبلدان 

 .ادلغرب العريب

 
تتشابو العناصر البشرية  - 2

: للبلدان ادلغاربية
 

 3الوثيقة 

 جدول

 4الوثيقة 

 خريطة

 5الوثيقة 

 خطاطة

 (83الصفحة )

 حدد اخلصائص الدميغرافية لسكان بلدان- 

 . ادلغرب العريب

 صف توزيع سكان ادلغرب العريب- 

استخلص القواسم  البشرية ادلشرتكة - 
 . لبلدان  ادلغرب العريب

- العرب- األمازيغ ) تتشكل ساكنة ادلغرب العريب من دتازج ثالثة عناصر بشرية *
 .، جتمعهم روابط الدين  واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ ادلشرتك(والزنوج

% 30 مليون نسمة، أي ما يعادل 80 يبلغ عدد سكان البلدان ادلغاربية اخلمس حوايل *
 من جمموع سكان العامل وىم يتوزعون بشكل خمتلف حسب الظروف الطبيعية

 . واالقتصادية

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

أسئلـة التقويـم 
  المرحلـي

بالنسبة  حدد موقع ادلغرب العريب-  
 .لإلحداثيات اجلغرافية

 . سم بلدان ادلغرب العريب اخلمس- 

 التضاريسية ادلنتشرة  بني أىم الوحدات- 

 . بادلغرب العريب
 .صف توزيع سكان  ادلغرب العريب- 

أبرز اخلصائص الطبيعية لبلدان ادلغرب - 
 .العريب

  
 

استخالص بعض - 
عناصر التنوع بني بلدان 

. ادلغرب العريب
* 

  II -  تتعدد عناصر 

    التنوع بين بلدان

 :  المغرب العربي

 1الوثيقة 

 جدول

 (84الصفحة  )

 2الوثيقة 

 صور+ خريطة 

 (85الصفحة )

بلد من بلدان  سم ادلوارد االقتصادية لكل- 
 .ادلغرب ع

قارن توزيع ىذه ادلوارد بني البلدان - 
 .ادلغاربية

 استخلص أمهية ىذا التنوع يف التكامل - 

 . االقتصادي لدول ادلنطقة

 تلعب الظروف الطبيعية والبنية اجليولوجية دور أساسيا يف توزيع ادلوارد االقتصادية بني * 
وتونس، يف حني  دول ادلنطقة حيث تزداد أمهية الفالحة والفوسفاط والسياحة يف ادلغرب

تتوفر اجلزائر وليبيا على ثروات نفطية ىائلة، بينما يعترب احلديد أىم ادلوارد الطبيعية 
 . مبوريطانيا

 يتيح التباين يف ادلوارد االقتصادية إمكانية التعاون بني البلدان اخلمس، حيث جيد كل * 
 .بلد بعض ما حيتاج  إليو عند باقي بلدان اجملموعة، وىو ما يعرف بالتكامل االقتصادي

 : مفاهيم-   مصطلحات بني ادلوارد االقتصادية اليت تتوفر عليها -   أسئلـة التقويـمقياس مدى استيعاب - 
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 المرحلـي  التالميذ للنشاط الثاين 
 

 .بلدان ادلغرب العريب

وضح أسس خلق تكامل اقتصادي بني - 
 .دول ادلنطقة

 .التكامل االقتصادي: عرف- 

 . التكامل االقتصادي  *

 

تتعدد أسس الوحدة بني بلدان ادلغرب العريب، كما أن عناصر التنوع دتكنها من حتيق    الخـاتـمـة 
 .تكامل اقتصادي سعيا وراء وحدة دول ادلنطقة

 أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

 .حدد موقع بلدان ادلغرب العريب -  

 .وضح حدود البلدان ادلغاربية اخلمس- 

أذكر الوحدات التضاريسية ادلشكلة - 
 . لبلدان ادلغرب ع

االقتصادي لدول  أبرز عناصر التكامل- 
 .ادلغرب العريب

 

 


