
 

 1 

   9:  جذاذة التحضيز رقم– الجغزافيا  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانىي إعذادي: ادلستـوى                                          ن   احصت: روسيا ورهانات التحول                                           الغالف الزمني: عنوان الـدرس

 .تحذيذ الخصىصيات الطبيعية والبشرية لروسيا والتحىالت والمشاكل التي تعرفها:  الهـدف العـام

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 *
 

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

سم أىم الدول الواقعة شرق - 
 .القارة األوربية

 

 
 مقــدمــة

    شهدت روسيا حتوالت سياسية واقتصادية عميقة انتقلت باقتصادىا من االقتصاد ادلوجو إىل  
 .اقتصاد السوق

 فأين تتجلى مظاىر ىذه التحوالت؟     - 

 وما ىي مرتكزاتها ونتائجها؟    - 

 

 

حتديد ادلميزات-    
 .الطبيعية لروسيا

 *
 

 
  I - المؤىالت الطبيعية 

  والخصائص البشرية 

 : لروسيا

 شليزات الوسط - 1  

 :الطبيعي

1الوثيقة   
 خريطة

( 127الصفحة  ) 
2الوثيقة   
 جدول
3الوثيقة   
 مبيان

( 128الصفحة )
 

 سم أىم أنواع التضاريس - 

  بروسيا

 .استنتج بعض إمكانياهتا- 

 .بني أىم إرغاماهتا- 

 صف ادلميزات ادلناخية- 

 . لروسيا

 حدد نوع ادلناخ السائد - 

 . بادلنطقة

 استخلص اإلمكانيات اليت- 

   يتيحها الوسط الطبيعي

 . بروسيا للنشاط البشري

 يغلب على تضاريس روسيا طابع االنبساط، ويشكل هنر إينيسي فاصال بني أىم السهول ادلمتدة * 
واليت تتخللها مستنقعات واذلضاب  ادلمتدة شرق النهر واليت ىي عبارة  (سيبرييا الغربية سهول)غربا 

عن صخور قدمية، أما اجلبال فتتكون من كتل قدمية دتثلها سلسلة جبال األورال وجبال حديثة مرتفعة 
 . بالشرق خترتقها  الرباكني

 تقع معظم أراضي روسيا بأقصى مشال الكرة األرضية شلا جيعلها منفتحة على ادلؤثرات القطبية  * 
موجات الصقيع عدة  تقل درجة احلرارة عن الصفر يف كثري من ادلناطق وتستمر الباردة واجلافة حيث

 .شهور يف السنة

 تؤثر الظروف الطبيعية على توزيع استعمال األراضي  بروسيا االحتادية، حيث ال تتجاوز نسبة * 
  %.17وادلروج وادلراعي  % 40يف حني تغطي الغابات  % 7.5األراضي الزراعية 
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وصف اخلصائص-   

 البشرية لسكان
 .روسيا

 
: اخلصائص البشرية - 2  

 

 
 4 الوثيقة 

 جدول

  5الوثيقة 

 خريطة

 (128الصفحة )

 
 

استخرج ادلميزات الدميغرافية - 
 .لسكان روسيا

 استنتج وثرية تزايدىم- 

 . الطبيعي

حدد خصائص البنية العمرية  - 
 .لسكان روسيا

 استخلص اخلصائص- 

  السوسيو اقتصادية  للساكنة

 . الروسية

 صف التوزيع اجلغرايف- 

 . لسكان روسيا

 71.3 مليون نسمة تبلغ نسبة القادرين على العمل 144.5 يصل عدد سكان روسيا حوايل * 
متوسط الكثافة )يتوزعون بشكل متفاوت بالبالد   ( %65)، معظمهم يشتغل يف قطاع اخلدمات %

مع استقرار أغلب السكان بالقسم الغريب األوريب، وتعترب العاصمة موسكو أىم  (2كلم/ ن815
 .ادلدن

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

* 

 
أسئلـة التقويـم  

 المرحلـي

 أذكر شليزات تضاريس-  

 . روسيا

 بني تأثري الظروف الطبيعية- 

  على توزيع  األراضي

 . الزراعية

 أبرز خصائص ادلناخ- 

 . الروسي

 :مفاىيم- مصطلحات    

 .اقتصاد السوق- االقتصاد الموجو    * 

رصد مظاىر  - 
 اليت شهدهتا  التحوالت 

. روسيا
* 

II - مظاىر التحوالت 

 :بروسيا ونتائجها

 :االقتصادي التنظيم- 1

 1الوثيقة 

 نص

  2الوثيقة 

 خطاطة

 (129الصفحة )

 حدد ركائز االقتصاد- 

  الروسي يف مرحلة التنظيم 

 . االشرتاكي

 استخرج األسس التنظيمية- 

  اجلديدة القتصاد روسيا يف

 كان االحتاد السوفيايت منوذجا لالقتصاد االشرتاكي ادلبين على التوجيو والتخطيط ادلركزي والتنظيم *  
 .التعاوين، حيث كانت كل وسائل اإلنتاج بيد الدولة

 بعد تفكك االحتاد ختلت روسيا عن االشرتاكية وهنجت سياسة اقتصاد السوق وادلبادرة احلرة و * 
سياسة اخلوصصة والليربالية وحترير القطاع التجاري واالنفتاح على اخلارج  مع حتويل ادلقاوالت 

 .بعد سن سلسلة من اإلصالحات االقتصادية العمومية الكربى إىل شركات مسامهة
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  3الوثيقة 

 جدول

 (130الصفحة )

 . ادلرحلة الليبريالية

 .قارن بني أسس التنظيمني- 

استخلص نوع التحول  الذي - 
 طرأ على االقتصاد

 .1991 الروسي منذ سنة 

 استخرج تدابري اإلصالحات- 

 االقتصادية بروسيا يف ادلرحلة 
 .الليبريالية

 استنتج طبيعة ىذه- 
 .اإلصالحات

 
استنتاج أىم - 

التحوالت اليت عرفتها 
روسيا على ادلستوى 
. االقتصادي والدميغرايف

* 

 

 النتائج االقتصادية- 2  

 : واالجتماعية

 
 2 - 1الوثيقة 

 نصوص

 (130الصفحة )

بني االنعكاسات اليت  خلفها - 
تفكك االحتاد السوفيايت على 

 . االقتصاد الروسي

عليها  استنتج احللول اليت تراىن- 
 روسيا للتخفيف من

 . ىذه االنعكاسات

 بني ادلشكل الذي أصبحت- 

 . تعاين منو روسيا

 أبرز االنعكاسات االجتماعية - 

 الناجتة عن التحول االقتصادي يف 
 .روسيا

 أدت التحوالت االقتصادية اليت عرفتها روسيا إىل تبعيتها للبلدان اجملاورة يف ادليدان الصناعي، فرغم * 
يضطر السترياد بعض ادلعادن  حتقيقو لالكتفاء الذايت يف بعض ادلواد األولية بفضل ثرواتو الطبيعية، فإنو

 .، لكن تبعيتو تتجلى أساسا يف رلال ادلنتوجات ادلصنعة والتجهيزية(الْكروْم وادلنغنيز)

 نتج عن التحرر الفجائي واجلذري لالقتصاد الروسي انعكاسات سلبية على السكان، حيث * 
وتراجعت رتبة البالد على مستوى التنمية البشرية، كما  (من رلموع السكان% 12)انتشرت البطالة 

 من السكان يعيشون حتت عتبة الفقر، كما تزايد التفاوت الطبقي وانتشرت% 28أصبح 

 . ظواىر اجتماعية خطرية كالتسول واجلرمية
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قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

* 

أسئلـة التقويـم 
 المرحلـي

 .التخطيط ادلركزي: عرف-   

أذكر طبيعة االقتصاد الروسي - 
 .خالل الفرتة  االشرتاكية

 أبرز التحول الذي عرفو- 

  االقتصاد خالل ادلرحلة

 بني االنعكاسات - 

 االجتماعية لتحول االقتصاد

 . الروسي

 :مفاىيم- مصطلحات     

 . التخطيط المركزي- االتحاد السوفياتي    * 

 . المبادرة الحرة- التنظيم التعاوني    * 

 . االشتراكية- شركات مساىمة    * 

 .وسائل اإلنتاج- الليبيرالية    * 

 وصف خصائص  - 

  االقتصاد الروسي يف 

.   ادلرحلة الليبريالية
* 

  III - خصائص االقتصاد 

  الروسي بعد التحول

 : الليبيرالي 

 1الوثيقة 

 خريطة

 (131الصفحة )

  3 - 2الوثيقة 

 جداول

  4الوثيقة 

 خريطة

 (132الصفحة )

 5الوثيقة 

 جدول

  6الوثيقة 

 مبيان

( 133الصفحة )
 

 صف التوزيع اجلغرايف - 

 . للنشاط الفالحي يف روسيا

 فسر ىذا التوزيع اعتمادا- 

  على خصائص الوسط

 . الطبيعي

 فسر مكونات اإلنتاج - 

 . الفالحي بروسيا

 صف التطور احلاصل يف - 

  اإلنتاج الفالحي خالل 

 . مرحلة التحول

 اذكر الثروات الباطنية - 

 . اليت تزخر هبا روسيا

 أبرز أمهيتها على الصعيد - 

 . العادلي

 بني التطور الذي عرفو - 

 : القطاع الفالحي • 

، ( مليون طن سنويا85) تنوعت ادلنتوجات الفالحية، واعتمدت أساسا على زراعة احلبوب 
 ، كما عرف( مليون طن58القطن -  مليون طن 14.6الشمندر )وادلزروعات الصناعية 

 ( مليون رأس14.5) االنتاج احليواين تطورا مهما خاصة تربية خفيفة لألغنام  بالغرب الروسي 
 .( مليون رأس15.9)واخلنازير 

 :القطاع الصناعي • 

 اسرتجعت روسيا مكانتها يف إنتاج مصادر الطاقة، حيث أصبحت حتتل ادلرتبة األوىل عادليا يف 
، ( مليون طن348.1)وادلرتبة الثالثة يف إنتاج البرتول  (3 مليون مرت584)إنتاج الغاز الطبيعي 

 .( مليار كيلوواط يف الساعة106.1)كما مت االستمرار يف تطويرالطاقة النووية 

  تطور إنتاج سلتلف أنواع ادلعادن الضرورية لإلنتاج الصناعي، حيث أصبحت روسيا حتتل ادلرتبة 
 والثانية يف األدلنيوم ( ألف طن250)األوىل يف  إنتاج النيكل 

شلا  أدى إىل تطور رلموعة من أنواع  ( ألف طن59)والرابعة يف احلديد  ( ألف طن3200 )
 .الصناعات كالصلب والكيماويات والصناعات اخلفيفة

 :القطاع التجاري • 

، يف حني تراجعت 2003 مليار دوالر  سنة 134.4 تزايدت قيمة الصادرات، حيث بلغت 
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  إنتاج ىذه ادلوارد خالل

 . مرحلة التحول القتصاد السوق

 استنتج دور ىذه الثروات- 

 . يف تنشيط الصناعة

استخرج أىم الصناعات يف - 
 .روسيا

 .حدد مراكزىا الرئيسية- 

 سم مكونات الصادرات- 

 . والواردات الروسية

 .استنتج خصائص بنيتها- 

صف تطور ادلبادالت اخلارجية - 
 .الروسية

 قارن بني قيمة الواردات- 

 . والصادرات

   مليار دوالر، شلا يبني قوة التجارة الروسية، وتشكل مصادر 74.8قيمة الواردات إىل  

باإلضافة إىل ادلنتوجات الصناعية . (%1.5)تليها ادلعادن  (%44) الطاقة أىم الصادرات 
 .والتجهيزية واألسلحة وبعض ادلواد الفالحية

 

 قياس مدى استيعاب - 

 التالميذ  للنشاط  

. الثالث من الدرس
 

 
 أسئلـة التقويـم 

 المرحلي

 
 

أذكر أىم ادلنتوجات الزراعية - 
 .بروسيا

أبرز مكانة روسيا يف  إنتاج - 
 .مصادر الطاقة

يف  بني مراتب روسيا العادلية- 
 .إنتاج ادلعادن

أذكر خصائص ادليزا التجاري - 
 .الروسي

  باإلضافة إىل ادلشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت أصبحت تعيشها روسيا، فإن البالد أصبحت
تعرف مشاكل بيئية حقيقية بسبب سرعة حركة التصنيع وغياب مراقبة فعلية للجهات ادلسئولة، 

تراجع الغطاء الغابوي، : ومن ىذه ادلشاكل. وعدم وجود اسرتاتيجية واضحة للتنمية ادلستدامة
تدىور األرض والرتبة الزراعية، تلوث اذلواء وسللفات الصناعات الكيماوية و انتشار مراكز تكرير 

 البرتول خاصة بادلناطق الصناعية الكربى

رغم ادلشاكل اليت تواجهها روسيا بفعل التحوالت الكربى اليت تعيشها، فإهنا حتاول مواجهة ىذه   الخـاتـمـة 
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 .التحديات

 


