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 3: جذاذة التحضيز رقم – الجغزافيا  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي: ادلستـوى                  حصتان:  الغالف الزمني.            خيار استزاتيجي للتكتل اإلقليمي: اتحاد المغزب العزبي: عنوان الـدرس

 .تعرف مراحل تأسيس إتحاد المغرب العربي وأهدافه:  الهـدف العـام

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

  .أذكر تاريخ تأسيس إحتاد ادلغرب العريب- 

 
 مقــدمــة

تأسس احتاد ادلغرب العريب يف إطار موجة التكتالت اإلقليمية اليت يعرفها العامل دلواجهة     
 .  حتديا العودلة

 وما هي أهدافه؟ -  فما مراحل بناء اتحاد المغرب العربي؟    - 

 وكيف هي مكانته ضمن االقتصاد العالمي؟    - 

 

حتديد أىم احملطات - 
اجليوتارخيية لبناء ادلغرب 

 .العريب

 *
 

 

مراحل تأسيس اتحاد ـ |
المغرب العربي ووضعية تكتله 

: في المجال العالمي
أىم ادلراحل اجليوتارخيية - 1  

 :لبناء ادلغرب العريب

 
 

خريطة 
(  91الصفحة  ) 

 

 .وطن احملطات اجليوتارخيية- 
. سم ىذه احملطات- 
استخلص احملطة األساسية يف بناء ادلغرب - 

 .العريب
 .سم ىذه احملطة- 

  بباريس1926تأسيس جنم مشال إفريقيا بباريس سنة . 

  بالقاىرة1927اجتماع جلنة حترير ادلغرب العريب سنة . 

  بطنجة1958مؤمتر وحدة ادلغرب العريب وحترير اجلزائر سنة . 

  1967 و 1964لقاءات وزراء ادلالية واالقتصاد سنة. 

 التحضريية لتأسيس احتاد ادلغرب العريب (1980 يونيو 10 )قمة زرالدة. 

 لتوقيع معاىدة احتاد ادلغرب العريب (1989 فرباير 7 )قمة مراكش 

 
استخالص وضعية - 

تكتل بلدان ادلغرب 
 .العريب يف اجملال العادلي

 
وضعية تكتل احتاد ادلغرب  - 2  

: العريب يف اجملال العادلي
 

خريطة 
(  90الصفحة  ) 

مبيانات 
(  91الصفحة  )

 

استخرج طبيعة ادلبادالت لبلدان ادلغرب - 
.  العريب

. فسر وضعية االندماج لدى ىذه البلدان- 
قارن بني نسبة االسترياد للبلدان ادلغاربية - 

.  وباقي العامل
استنتج وضعية اندماج ادلغرب العريب من - 

 .حيث التجارة العادلية

  ارتبطت بلدان ادلغرب العريب حبكم خضوعها لالستعمار األوريب باألسواق األوربية
، وتأثرت بالتغريات اليت يعرفها ىذا (االحتاد األوريب– السوق األوربية ادلشرتكة )

السوق، كما ارتبطت بالقوى االقتصادية العادلية خاصة الواليات ادلتحدة 
األمريكية واليابان مع انفتاحها على القوى الناشئة بآسيا، ونتيجة ذلذه 

 .االرتباطات أصبح يشكل ىامشا مندرلا تابعا القتصاديات الدول ادلتقدمة
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قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

 
 أسئلـة التقويـم المرحلـي

. أذكر أول لقاء مت لتأسيس إحتاد مغاريب-  
بني أىم مراحل تأسيس إحتاد ادلغرب - 

. العريب
أذكر وضعية تكتل البلدان ادلغاربية يف - 

. اجملال العادلي
 .تكتل إقليمي: عرف- 

: أعالم- مفاهيم –  مصطلحات 
 .بلدان في طور االندماج – مجال عالمي – تكتل أقليمي   * 

 .قمة مراكش– قمة زرالدة  –محطة جيوتاريخية  *  

تعرف مؤسسات - 
. إحتاد ادلغرب العريب

* 

تعمل مؤسسات اتحاد ||- 
المغرب العربي على تحقيق عدة 

: أهداف
من مؤسسات إحتاد ادلغرب -  1 

 :العريب

خطاطة 
( 92الصفحة  )

 

. سم أعلى ىيئة تسري إحتاد ادلغرب العريب- 
 .أذكر باقي مؤسسات االحتاد- 
 .بني دور رللس وزراء اخلارجية- 

 يتكون من رؤساء دول ادلغرب العريب اخلمس: رللس الرئاسة. 

 تسهر على إدارة الشؤون العامة لالحتاد: األمانة العامة. 

 يبدي رأيو يف مشاريع القرارات: رللس الشورى. 

 حيضر لدورات رللس الرئاسة: رللس وزراء اخلارجية. 

 النظر يف النزاعات: ىيئة القضاء. 

 
 

استخالص أىداف - 
 .احتاد ادلغرب العريب

* 

 
 
يعترب االندماج اإلقليمي من –  2

 :أىم أىداف إحتاد ادلغرب العريب

 
خرائط - نص 

( 93الصفحة  )
نص + خريطة 

 (94الصفحة  )

 .استخرج أىداف إحتاد ادلغرب العريب- 
أبرز أمهية إلغاء احلدود يف حترير حركية - 

 .السكان

بني دور وسائل ادلواصالت يف رواج - 
. ادلبادالت بني دول االحتاد

 

 يسعى االحتاد األوريب لتحقيق عدة أىداف، منها: 
. حتقيق  تقدم ورفاىية رلتمعات االحتاد والدفاع عن حقوقها - 
. متتني أواصر األخوة اليت تربط بني الدول األعضاء وشعوهبا - 
. هنج سياسة مشرتكة يف سلتلف ادليادين - 
. ادلسامهة يف صيانة السالم العادلي وادلسامهة يف احلوار الدويل - 
... إقامة تعاون ديبلوماسي وحتقيق تنمية الصناعة والتجارة والتعليم  - 

  ويبقى اذلدف األساسي الحتاد ادلغرب العريب ىو حتقيق اندماج إقليمي لبلدان
 :اجملموعة، ولتحقيق ذلك جيب

. العمل على إلغاء حدود الدول لتحرير حركة السكان-  
 .تطوير البنية التحتية لتعزيز ادلواصالت يف انتقال ادلبادالت بني البلدان ادلغاربية - 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 
أسئلـة التقويـم المرحلـي 

..  أذكر ادلؤسسات ادلسرية لالحتاد-  
. بني اذلدف من تأسيس ىذا االحتاد- 
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 .التكامل االقتصادي: عرف  من الدرس

الخـاتـمـة  
 

لبناء مغرب عريب قوي وفعال، البد من جتاوز اخلالفات بني دول ادلنطقة  
 .وخاصة ملف الصحراء

  
 أسئلـة التقويـم اإلجمـالـي

.  أذكر مراحل تأسيس االحتاد األوريب -  
. أبرز وضعية االحتاد يف اجملال العادلي- 
. ميز ادلؤسسات ادلسرية لالحتاد- 
 .بني أىداف االحتاد ادلغاريب- 

 

 


