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 12:  زقم ز جراذة التحضي– الجغسافيا  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانىي إعدادي : ادلستػوى ثالث حصص        :  التدزب على معالجة ظاهسة اقتصادية باعتماد انهج الجغسافي           الغالف الزمني:عنوان الـدرس

 .تعرف خطىات النهج الجغرافً والتدرب على معالجة ظاهرة اقتصادٌة باعتماده:  الهـدف العـام

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

  
 مقــدمــة

 .على النهج اجلغرايف يعاجل اجلغرايف خمتلف الظواىر اليت يدرسها اعتمادا   
  ؟ فما هي مكونات هذا النهج -    
 اقتصادية معينة ؟  وكيف يمكن التدرب على خطواته لمعالجة ظاهرة -    

 
 

استخراج خطوات  - 
 .النهج اجلغرايف

 *
 

 
I   - تتعدد خطوات

 :النهج الجغرافي

 
 

1الوثيقة   
 خطاطة

( 147الصفحة  ) 
 

 .اجلغرايف سم خطوات النهج -
بكل  أذكر العمليات ادلرتبطة- 

 .خطوة
لكل  استخرج تعريفا وجيزا- 

 .خطوة

للظاىرة، ومظاىر توزيعها اجلغرايف   ويتضمن استخالص اخلصائص النوعية والكمية: الوصف - 
  .وذلك بتعرؼ صفاهتا النوعية والكمية وتوطينها وحركتها وتطورىا الزمين

الظاىرة ادلدروسة عن طريق حتديد العوامل   بالبحث عن السباب والعوامل ادلتحكمة يف:التفسير - 
  .واستخالص العالقات والتفاعالت بني عناصرىا ادلفسرة ذلا

 .نظريات عامة لتجاوز احلاالت اخلاصة  بتوظيف أو إنتاج مفاىيم ومبادئ واستخالص:التعميم - 

 
التدرب على مهارة  -

 .الوصف اجلغرايف

 *
 

 
 - II   التدرب على وصف

 :ظاهرة اقتصادية
 (نموذج الفالحة في المغرب)

 منهجية وصف ظاىرة  1-
 : معينة من الناحية اجلغرافية

 
 1الوثيقة 
 جدول

( 148الصفحة  ) 
 

 
استخرج خطوات الوصف - 
اجلغرايف  
  بني وسائل وأدوات كل -
 .خطوة 

الظاىرة  أبرز أنشطة وصف- 
 .االقتصادية

وتتضمن استخراج خصائص الظاىرة  نوعيا وكميا باستخدام وسائل وأدوات : خطوات الوصف - 
 الوصف  كالرسوم  البيانية واجلداول اإلحصائية واخلطاطات، مث وصف الظاىرة

 . بتحديد أمهيتها وخصائصها وإبراز مواصفاهتا

باستخدام اخلرائط والنصوص اجلغرافية والرسوم البيانية، وذلك : وصف التوطين الجغرافي - 
 لتوطني  موقع الظاىرة يف رلاذلا اجلغرايف ورصد كيفية توزيعها وإبراز التفاوت 

 . يف التوزيع ادلكاين للظاىرة

باستعمال الرسوم البيانية واخلرائط التطورية، : وصف تطور حركة الظاهرة في الزمان والمكان - 
. لتتبع كيفية تطور  وتغري الظاىرة عرب الزمن، وحتديد كيفية تطورىا وتغريىا عرب ادلكان
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تطبيق مهارة  - 
الوصف على الفالحة 

 .ادلغربية

 أنواع الفالحة -  2

 :بادلغرب
 اخطاطة
3الوثيقة   

 جدول

( 148الصفحة  ) 

4الوثيقة   

 خريطة

5الوثيقة   

 مبيان
( 148الصفحة  ) 

صف بعض خصائص الفالحة - 
 .ادلغربية

 . أبرز أنواع التجهيزات الفالحية- 

 .أذكر جتهيزان الفالحة العصرية- 

بني نسبة األراضي ادلسقية - 
 .واألراضي البورية

 . أذكر أنواع ادلنتوجات الزراعية- 

 .حدد مناطق تركزىا- 

 .صف تطور إنتاج احلبوب- 

  استخراج اخلصائص العامة للظاىرة جبرد العوامل واألسباب ادلفسرة ذلا من الناحية الطبيعية
والتقنية والتنظيمية والسكانية ووصف خصائصها، مث إجراء مقارنة بني خصائص الظاىرة 

. ادلدروسة والعوامل ادلفسرة ذلا واستخالص مدى التطابق ادلوجود بينها

 
التدرب على مهارة  - 

 .التفسري اجلغرايف
* 

 -III   التدرب على
: تفسير ظاهرة اقتصادية

 (نموذج الفالحة في المغرب)
منهجية التفسري -   1

 :اجلغرايف

 
1الوثيقة   
 جدول

( 150الصفحة  ) 

  استخرج العوامل ادلفسرة- 
 .للظاىرة االقتصادية 

أبرز خطوات تفسري - 
 .الظاىرة االقتصادية 

  استخراج اخلصائص العامة للظاىرة جبرد العوامل واألسباب ادلفسرة ذلا من الناحية الطبيعية
والتقنية والتنظيمية والسكانية ووصف خصائصها، مث إجراء مقارنة بني خصائص الظاىرة 

 .ادلدروسة والعوامل ادلفسرة ذلا واستخالص مدى التطابق ادلوجود بينها

 
 

 تطبيق البطاقة  -
ادلنهجية لتفسري 

خصائص الفالحة 
. ادلغربية
* 

 
 

أسباب توزيع  -   2
النشاط الفالحي 

 :وتذبذب إنتاجو

2الوثيقة   
 خريطة
 مبيان
 جدول

( 150الصفحة  ) 
3الوثيقة   
 مبيان

( 151الصفحة  ) 
 

صف اخلصائص العامة لتوزيع - 
 .التضاريس بادلغرب

أذكر أنواع التضاريس ادلنتشرة - 
 .بادلغرب

 .بني طبيعة جريان األهنار- 

 استخلص اإلمكانيات اليت- 

 تتيحها الظروؼ الطبيعية للنشاط 
 .الفالحي

 وتركزىا بالشمال الغريب وسيادة مناخ  تلعب العوامل الطبيعية كقلة األراضي الصاحلة للزراعة
يتميز باجلفاؼ  يتميز بعدم انتظام التساقطات ومناخ صحراوي باجلنوب متوسطي بالشمال

دورا ىاما يف توزيع ادلنتوجات الفالحية تفاوت إنتاجها، فاألراضي الصاحلة للزراعة ال 
من رلموع األراضي، يف حني تبلغ نسبة األراضي غري الصاحلة  %11.7 تتجاوز
 %92واألراضي اجلافةوشبو اجلافة والصحراوية % 48     للزراعة 
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فسر التوزيع اجلغرايف للفالحة - 
 .ادلغربية

 صف وثرية التطور - 

  الزمين لألمطار وإنتاج 

 . احلبوب بادلغرب

 .استنتج العالقة بينهما- 

 
 

 تطبيق مهارة التعميم -
دلعاجلة ظاىرة 

 .اقتصادية
 

 -IV  االستئناس بعملية
التعميم في معالجة 

 :ظاهرة اقتصادية
( منوذج الفالحة يف ادلغرب)

 

 
 مبيانات

 (151الصفحة )

قارن بني التطور الزمين لكمية - 
 .األمطار وحجم  ادلردود الزراعي

استنتج نوع العالقة  ادلوجودة بني - 
كمية األمطار وحجم ادلردود 

 .الزراعي

 قارن بني احلاالت الثالث- 

 واستخلص ادلبدأ الذي  جيمع 
 .بينهما

 التساقطات وحجم ادلردود الزراعي يف  تتم عملية استنتاج العالقة ادلوجودة بني تطور كمية
الستخالص ادلبدأ العام اجلامع  منطقة خريبكةمراكش وتازة، مث ادلقارنة بني حجم اإلنتاج هبا

 .حجم ادلردود الزراعي بتزايد كمية التساقطات بينهما، وىو ارتباط ارتفاع

 الخـاتـمـة 
إن التحوالت السريعة اليت تعرفها الظاىرة االقتصادية يف اجملال العادلي يفرض علينا مواكبتها  

 .بفهمها وتفسريىا باعتماد النهج اجلغرايف

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

 .اجلغرايف  أذكر خطوات النهج- 
 .عرؼ كل خطوة -

أبرز منهجية تطبيق ىذه - 
 .اخلطوات

 

 


