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  6:  جذاذة الححضيز رقم– الجغزافيا  مكىن 

 

 السنة الثالثة ثانىي إعدادي: ادلستػوى      ن   احصث:  مقاروة بيه االجحاد األوربي والمغزب العزبي          الغالف الزمىي: معيقات الحكحالت الجهىية: عنوان الـدرس

 .تحديد أهم معيقات التكتل الجهىي لالتحاد األوربي واتحاد المغرب العربي:  الهـدف العـام

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

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

* 

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

أذكر أوجو التشابو واالختالؼ بني - 
 .االحتاد األوريب واحتاد ادلغرب العريب

 

 
 مقــدمــة

إذا كانت التكتالت اجلهوية واقعا تفرضو العودلة وادلنافسة الدولية، فإهنا تصطدـ     
 .بصعوبات ومعيقات متعددة

 وفما هي معيقات التكتالت الجهوية؟ - 

 العربي؟ وما أنواع الصعوبات التي تواجه االتحاد األوربي والمغرب - 

 وكيف يمكن تجاوزها ببلدان المغرب العربي؟ - 

 

تعرؼ أىم معوقات-    
 .التكتالت اجلهوية

 *
 

 

I -  تتعدد معيقات 

 :التكتالت الجهوية

 

 

 1الوثيقة 

 بطاقة تقنية
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أذكر اجملاالت الكربى دلعيقات الكتالت - 
 .اجلهوية

استخلص مدى تأثري ادلعيقات يف بناء - 
 .التكتل اجلهوي

 تشمل الصعوبات اليت تواجو التكتالت اجلهوية ادلعيقات الطبيعية، كضعف ادلوارد * 
 بعد ادلسافات اجلغرافية، باإلضافة إىل ادلعيقات البشرية الطبيعية والتباين بني األقاليم مع

 .  كاالختالؼ اللغوي والعرقي، وتعدد الديانات وسوء التنظيم اإلداري

ادلنافسة بني الدوؿ وقلة   تعترب ادلعيقات االقتصادية واالجتماعية ادلتمثلة يف اشتداد *
االستثمارات وىزالة البحث العلمي مع انتشار البطالة واألمية والفقر من أىم الصعوبات 

 .اليت تواجو التكتالت اجلهوية

 
استخراج أىم - 

معيقات تكتل دوؿ 
احتاد دوؿ ادلغرب 

.العريب  

  II - تواجه التكتل 

   الجهوي لالتحاد األوربي 
 :والمغرب العربي عدة معيقات

 معيقات تكتل  -  1 

 :دوؿ احتاد ادلغرب العريب

 - 3 - 1الوثيقة 
4 

 نصوص

 2الوثيقة 

 جدوؿ

استخرج ادلعيقات اليت تواجو وحدة - 
 .ادلغرب العريب

 .صنفها حسب نوعيتها- 

استنتج مدى تأثري ىذه ادلعيقات على - 
 .وحدة ادلغرب العريب

يواجو تكتل بلداف احتاد ادلغرب العريب صعوبات حقيقية فرغم توفره على إمكانيات  * 
طبيعية ىائلة جد متفاوت، كما أف منو قطاعها االقتصادي ال يساير النمو الدميغرايف 

ادلعتمد على أنظمة  السريع بادلنطقة  باإلضافة إىل غياب أي تنسيق يف بناء اقتصادىا
إنتاجية موجهة للتصدير لنفس األسواؽ مع ضعف االستثمار وانتشار البطالة وعدـ 

 .االستقرار  السياسي بسبب غياب الدميقراطية  والصراع على احلدود
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استخراج أىم - 
تكتل دوؿ  معيقات 

 احتاد دوؿ

. االحتاد األوريب
 *

 معيقات تكتل  -  2 

 دوؿ احتاد

 : االحتاد األوريب

 6 - 5الوثيقة 

 خرائط

 8 - 7الوثيقة 

 جدوؿ
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االحتاد  سم األجناس ادلكونة لدوؿ- 
 .األوريب

 .أذكر أىم اللغات السائدة بدوؿ االحتاد- 

 .استنتج اخلاصيات ادلميزة لالحتاد األوريب- 

 .ميز البلداف ادلنضمة لنظاـ األورو- 

قارف بني استهالؾ وإنتاج  الطاقة ببلداف - 
. االحتاد

تتجلى بعض الصعوبات اليت حتد من فعالية تكتل االحتاد األوريب يف ضعف توزيع ادلوارد  * 
باإلضافة إىل التباين اإلقليمي مع تعدد اللغات  الطبيعية خاصة مصادر الطاقة وادلعادف

واألجناس والديانات واستمرار عدـ تنسيق سياسة  التصنيع بني البلداف مع سيادة ادلنافسة 
ورفض بعض الشعوب االنضماـ لالحتاد األوريب واالشًتاؾ ضمن العملة األوربية ادلوحدة 

وتصويتها ضد الدستور األوريب مع تباين مستوى الدخل الفردي بني مشاؿ وجنوب  (األورو)
دوؿ االحتاد باإلضافة إىل سيادة النزعة العرقية الضيقة داخل بعض  طاعات الشعب األوريب 

. وحىت لدى بعض مسؤوليو
قياس مدى استيعاب - 

التالميذ للنشاط األوؿ 
 .من الدرس

* 

أسئلـة التقويـم 
  المرحلـي

أبرز أوجو التشابو االختالؼ االقتصادي  -  
 بني ادلغرب العريب واالحتاد

 . األوريب

 

الخـاتـمـة  
 

رغم ادلعيقات اليت تواجو تكتل كل من االحتاد األوريب وادلغرب العريب، فهناؾ  
 .إمكانيات كثرية للتغلب على ىذه الصعوبات

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

* 

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

 .أذكر معيقات التكتالت اجلهوية -  

 .أبرز معيقات التكتل ادلغاريب- 

 .حدد معيقات تكتل دوؿ االحتاد األوريب- 

 

 


