مكون الجغسافيا – جراذة التحضيس زقم2 :

عنوان الـدرس :المغسب العسبي بيه التكامل والتحديات.

ان
الغالف الزمني :حصت

ادلستـوى :انسنة انثانثة ثانىي إعدادي

الهـدف العـام :تعرف بعض أوجه انتكامم االقتصادي بين دول انمغرب انعربي وانتحديات انتي تىاجهها.
أهداف التعلم

مراحل إنجـاز الـدرس

الوسائل والدعامات

التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم

 إثارة اىتمام التالميذوحتفيزىم

أسئلـة الربـط والتمهيـد

رصيد معريف
مكتسب.

 أذكر بعض اجملاالت اليت ميكن أن تتعاونفيها دول ادلغرب العريب.

*

 التوصل إىل حتديدزلاور الدرس

المـنـتـوج

تتكامل بلدان ادلغرب العريب يف عدة جوانب ،شلا ميكنها من مواجهة التحديات اليت تعرقل
مقــدمــة

التنمية هبا.

 فما هي جوانب التكامل بين البلدان المغرب العربي؟ -وفيم تتجلى أهم التحديات التي تواجهها؟

 إبراز أمهية ادلواردالبشرية يف التكامل
بني بلدان ادلغرب ع.
*

 - Iتتعدد أوجه التكامل

بين بلدان المغرب العربي:
 - 1التكامل البشري:

الوثيقة 2 - 1
مبيانات
)الصفحة (86
الوثيقة 3
جدول
الوثيقة 4
خطاطة
(الصفحة )87

 أحسب رلموع سكان ادلغرب العريب. بني أمهيتو كطاقة بشرية تساىم يفتنشيط االقتصاد.
 صف البنية العمرية لساكنة ادلنطقة. صف توزيع السكان النشطني حسبالقطاعات.
 استنتج أمهية القوة البشرية يف خلقالتكامل بني بلدان ادلغرب ع.

* تعترب ادلوارد لبشرية عنصرا أساسيا للتكامل بني بلدان ادلغرب العريب ،فبعض الدول تتوفر
على عدد كبري من السكان (اجلزائر وادلغرب) ،بينما أخرى تعاين من خصاص
يف عدد السكان القادرين على العمل (ليبيا).
* تكمن أمهية ادلوارد البشرية بالبلدان ادلغاربية يف كون السكان يعتربون طاقة منتجة يف
سلتلف القطاعات االقتصادية ،ويتوفرون على كفاءات علمية وتقنية كثرية كما يشكل
عددىم الكبري (حوايل  80مليون نسمة) سوقا استهالكية تساىم يف الرواج االقتصادي.
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 تبيان أمهية ادلوارداالقتصادية يف تكامل
بلدان ادلغرب العريب.

 -2التكامل
االقتصادي:

 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط األول

أسئلـة التقويـم

من الدرس.

 اكتشاف التحدياتالداخلية اليت تواجو
دول ادلغرب العريب.
*

الوثيقة 1
جدول
الوثيقة 2
خريطة
)الصفحة (87
الوثيقة 3
خطاطة
الوثيقة 4
خريطة
)الصفحة (87

 أبرز عناصر التكامل البشري بني بلدانادلغرب العريب.
 بني أسس التكامل االقتصادي بني بلدانادلغرب العريب.

المرحلـي

 -IIتواجه المغرب العربي

الوثيقة 1
جدول

 -1التحديات الداخلية:

)الصفحة (88
الوثيقة 5 - 2
جداول

مجموعة من التحديات:

* تظهر أمهية التكامل االقتصادي بني الدول ادلغاربية من حيث تنوع مواردىا الطبيعية
 سم ادلوارد الطبيعية األساسية ادلتوفرةواالقتصادية ،فرغم امتداد الصحاري يف القسم الكبري من أراضيها فهي تتوفر على
لدى كل بلد.
 أذكر حجم احتياطي كل بلد من ادلوارد مساحات مهمة من األراضي الزراعية والرعوية ،كما ختتزن أراضيها ثروات طاقية ومعدنيةمتنوعة تتوزع توزيعا غري متكافئا بني بلدان اجملموعة.
الطبيعية.
 صف توزيع الصناعات الرئيسية يف بلدان * حتكمت الثروات الباطنية ادلتوفرة يف نوعية الصناعات ادلنتشرة بدول ادلغرب العريب ،إذركز ادلغرب وتونس على الصناعات التحويلية واالستهالكية ،يف حني تعتمد
ادلغرب العريب.
 استخلص إمكانية قيام تكامل اقتصادي ليبيا واجلزائر على الصناعات الثقيلة والبرتوكيماوية.* تتوفر الدول ادلغاربية على إمكانيات ىائلة للتكامل االقتصادي بينها ،حيث بإمكان
بني أقطار ادلغرب العريب.
ادلغرب وتونس تزويد أسواق ادلنطقة بالفوسفاط والصناعات النسيجية وادلواد
الفالحية ،أما اجلزائر وليبيا فتستفيد منها باقي الدول من حيث مصادر الطاقة وبعض
ادلصنوعات ،يف حني يبقى احلديد أىم معدن توفره موريطانيا.
*يعترب مشروع أنبوب الغاز ادلغاريب حنو أوربا منوذجا اقتصاديا مهما ذلذا التكامل
االقتصادي.

 سم التحديات الداخلية اليت تواجو بلدان * تواجو الدول ادلغاربية حتديات داخلية متعددة:ادلغرب ع.
• على المستوى االجتماعي  :تعاين دول ادلنطقة من ارتفاع نسبة الفقر وانتشار األمية
 أبرز ادلعيقات االجتماعية لسكان ادلغرب وضعف التغطية الصحية باإلضافة إىل مشكل البطالة وهتميش العنصر النسوي.العريب.
• على المستوى االقتصادي  :ىناك ضعف التبادل التجاري بني البلدان اخلمس ،مع
 حدد ادلشاكل ادلائية اليت يعاين منهاضعف القطاع الصناعي وقلة االستثمارات وىزالة البحث العلمي.
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(الصفحة )89

ادلغرب العريب.

• على المستوى البيئي :تعاين البلدان ادلغاربية من انتشار التصحر وقلة ادلوارد ادلائية
بسبب انتشار اجلفاف وزحف اجلراد( .أنظر اخلطاطة الصفحة )88

 رصد التحدياتاخلارجية اليت تواجو
البلدان ادلغاربية.
*

 – 2التحديات اخلارجية:

الوثيقة 1
خطاطة
الوثيقة 2
مبيان
الوثيقة 3
جدول
(الصفحة )90

 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط الثاين
من الدرس

أسئلـة التقويـم
المرحلـي

 حدد التحديات اخلارجية اليت تواجوبلدان ادلغرب
العريب.
 ميز البلدان اليت تعاين من العجزالتجاري.
 قارن حجم ادلديونية اخلارجية للبلدانادلغاربية.
 أذكر التحديات الداخلية اليت تواجوبلدان ادلغرب العريب.
 -أبرز التحديات اخلارجية.

الخـاتـمـة
أسئلـة التقويـم
اإلجمـالـي

* تصطدم دول ادلغرب العريب بعدة حتديات خارجية فعلى ادلستوى االقتصادي يشكل
استمرار ادلديونية لألبناك وادلؤسسات ادلالية العادلية والتبعية االقتصادية للدول الصناعية عائقا
أمام مواجهة التكتالت اجلهوية والتصدي خلطر العودلة خاصة وأن ادليزان التجاري ذلذه
الدول يعاين من عجز دائم نظرا لطبيعة صادرات وواردات ادلنطقة.
* على ادلستوى االجتماعي ،يشكل تنامي اذلجرة اخلارجية سواء كانت قانونية أو سرية
حتديا حقيقيا يعرقل منو دول ادلغرب العريب ،حيث يؤدي إىل ىجرة األدمغة واستنزاف
الطاقات القادرة على العمل ،وجعل ادلنطقة موطن استقطاب وعبور لكل الطامعني يف
اذلجرة السرية من دول الساحل اإلفريقي( .أنظر اخلطاطة الصفحة )90

دتثل االختالفات ادلتعددة بني دول ادلغرب العريب عامال مساعدا على تكامل اقتصادي
دلواجهة صعوبات احلاضر وحتديات ادلستقبل.
 أبرز أمهية ادلوارد البشرية يف التكاملاالقتصادي لبلدان ادلغرب العريب
 بني عناصر التكامل االقتصادي بنيالبلدان ادلغاربية.
 أذكر التحديات اليت تواجو بلدانادلغرب العريب.
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