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   11:  جذاذة التحضٍز رقم– الجغزافٍا  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانىي إعذادي: ادلستػوى                   .  حصتان:  وٍجٍزٌا بٍه الغىى الطبٍعً والضعف التىموي                             الغالف الزمىً:عنوان الـدرس

 .اكتشاف المؤهالت الطبيعية والبشرية لنيجيريا واستخالص أسباب ضعفها التنمىي: الهـدف العـام

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب

أذكر أمساء بعض الدول  - 
 .اإلفريقية جنوب الصحراء 

 

 
 

 مقــدمــة

 .من ضعف تنموي     تعترب نيجرييا بلدا غنيا مبوارده الطبيعية، إال أهنا تعاين 
  ؟ فأين يتجلى الغنى الطبيعي لنيجيريا -     
 وما هي أسباب ومظاهر هذا الضعف التنموي ؟ -     

 
 

 اكتشاؼ ادلؤىالت  -
 .الطبيعية لنيجرييا

 *
 

 
 

I  - المؤهالت الطبيعية
: والبشرية لنيجيريا

 :ادلؤىالت الطبيعية-   1

1الوثيقة   
 خريطة

3 - 2الوثيقة   
 مبيانات
4الوثيقة   
 جدول

( 142الصفحة  ) 

 .بنيجرييا  سم أنواع التضاريس-
 .صف خصائصها- 
 .استخرج مميزات مناخها- 
 .سم أنواعو -
.  حدد أىم ادلوارد الطبيعية-

استنتج دور ادلؤىالت - 
 .نيجرييا الطبيعية يف تنمية اقتصاد 

 تغطيها سهول خصبة باجلنوب والوسط  تعترب نيجرييا من بني أكرب الدول اإلفريقية مساحة
 .بينما تق فيها ادلرتفعات وىضاب بالشمال

 صيفا، بينما ينتشر ادلناخ االستوائي   مناخ نيجرييا متنوع، يتميز بتساقطات مطرية بالشمال
 .بارتفاع احلرارة وكثرة التساقطات خاصة يف فصل الصيف باجلنوب ادلتميز

 من جمموع مساحة البالد، % 78.4تغطي  تتوفر نيجرييا على أراضي شاسعة صاحلة للزراعة
 . %14.8الغابات  بينما تغطي

 عادليا يف إنتاج اخلشب، والرتبة 8الرتبة  تنتج نيجرييا كميات ىائلة من ادلواد األولية، حيث حتتل 
 .احتياطي الغاز الطبيعي والبرتول  من حيث12

تعرؼ اخلصائص  - 
الدميغرافية ومظاىر 
الضعف التنموي 

 .بنيجرييا

 
اخلصائص  -   2

الدميغرافية ومؤشرات 
 :الضعف االجتماعي

1الوثيقة   
 مبيان

3 - 2الوثيقة   
 جداول
(143الصفحة  ) 

صف تطور عدد سكان - 
 .نيجرييا

 .استنتج وثرية تزايدىم- 
قارن بني نسبيت الوالدات  -
 .والوفيات 

  وأغلب %2.5تكاثر طبيعي تبلغ   مليون نسمة، بنسبة127يبلغ عدد السكان بنيجرييا ،
حيث يبلغ متوسط   سنة، يتوزعون بشكل متفاوت64 و 15أعمارىم بني  السكان ترتاوح
 .2كلم/ نسمة137.4الكثافة العامة 

 ( عادليا152الرتبة )مؤشر التنمية البشرية  تعاين نيجرييا من مشاكل تنموية عديدة، أبرزىا ضعف ،
 7.5= الدوالر )من السكان فقراء اليتجاوز دخلهم اليومي دوالرين  %90  حيث  أن
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استنتج مميزات الوضع -  
 .السكاين بنيجرييا 
العمرية  حدد خصائص البنية -

 .لسكان نيجرييا

، ( سنة51.8)الطبية، وضعف معدل أمد احلياة  ويعانون من نقص يف اخلدمات ،(دراىم
 (.%60)ارتفاع نسبة األمية لدى الكبار  باإلضافة إىل

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

* 

 
 

أسئلـة التقويـم 
  المرحلـي

 أذكر األشكال التضاريسية-   

 . بنيجرييا

 بني أىم أنواع ادلناخات- 

 .  بادلنطقة

 أبرز أىم الثروات الطبيعية- 

 . بنيجرييا

 أذكر مميزات الوضعية- 

 . الدميغرافية بادلنطقة

 استخرج مظاىر الضعف- 

 . التنموي بنيجرييا

 

 
 وصف بنية االقتصاد -

النيجريي واستخالص 
. مميزاتو
* 

 
II   - بنية االقتصاد

النيجيري ومميزاته 
: العامة

3 - 1الوثيقة   
 مبيان
2الوثيقة   
 جدول

( 144الصفحة  ) 
5الوثيقة   
 جدول

( 145الصفحة  ) 

 صف كيفية توزيع السكان -
النشطني حسب القطاعات  
 .االقتصادية 
 حدد نسبة مسامهة كل قطاع -
 .يف الناتج الداخلي اخلام 

  قارن بني القطاعات- 
 .االقتصادية 

حدد أىم ادلنتجات الفالحية  - 

لكنو ال يساىم إال  (%70)بالقطاع الفالحي  تشتغل نسبة كبرية من السكان النشطني بنيجرييا * 
 من السكان النشطني %10 يف الناتج الداخلي اخلام، بينما ال تشغل الصناعة سوى  %30بنسبة 

وتبلغ مسامهتو  %20، أما قطاع اخلدمات فيشغل %46الناتج الداخلي  يف حني تبلغ مسامهتها يف
 .%24.5يف الناتج الداخلي 

وقصب السكر  (...قمح، ذرة، أرز)احلبوب  تتنوع ادلنتجات الزراعية بنيجرييا، وتتشكل أساسا من * 
اخلشب أىم منتوجات  ادلاشية فيتشكل أساسا من األبقار واألغنام وادلاعز، ويبقى  والقطن، أما قطيع

 .نيجرييا
%( 45)من الصناعات البرتوكيماوية  تتنوع فروع اإلنتاج الصناعي بنيجرييا، وتتشكل أساسا * 
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 .بنيجرييا 
 . صف توزيعها اجلغرايف -
  استخرج ادلؤىالت- 
 .األساسية للقطاع الصناعي 
 .النيجريية  صف بنية الصناعة -

باإلضافة  (برتول، غاز طبيعي)بفضل توفر البالد على مصادر طاقة مهمة  (%24.8)  والكيماوية
 .الغذائية إىل صناعة اخلشب وادلواد

 
 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 من الدرس

* 

 
 

أسئلـة التقويـم 
  المرحلـي

أذكر نسبة توزيع سكان -   
نيجرييا على القطاعات 

 .االقتصادية 
الفالحية  بني أىم ادلنتوجات- 

 .بنيجرييا
الصناعية  سم أىم ادلنتوجات -

 .بادلنطقة
 صف بنية الصادرات -
 .والواردات النيجريية 
 .التجاري  حدد طبيعة ادليزان-

 

  
استخالص أسباب - 

الضعف التنموي 
 .يف نيجرييا

III - تتعدد أسباب 

 الضعف التنموي

: في نيجيريا 

 1الوثيقة 

 خطاطة

 2الوثيقة 

 نص

 3الوثيقة 

 مبيان

( 146الصفحة )

 استخرج أسباب الضعف- 

 .السكاين بنيجرييا

 بني دور األسباب- 

 االقتصادية يف الضعف

 .التنموي بنيجرييا

واإلدارية  أذكر السباب السياسية- 
 يف ضعف

 :  من أسباب الضعف التنموي بنيجرييا، ىناك

أسباب سكانية، حيث تعرف البالد انفجارا ديمغرافيا سريعا مما جعل النمو االقتصادي  - 
 .ال يساير التزايد السكاني

أسباب اقتصادية، بسبب ارتفاع حجم الديون الخارجية وهيمنة الشركات األجنبية على  - 
 .قطاع النفط والفالحة العصرية

 .إدارية، كعدم االستقرار السياسي وتفشي الفساد وغياب الديمقراطية/أسباب سياسية - 
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 .نيجرييا تنمويا

 استخرج قيمة ادلديونية- 

 .اخلارجية لنيجرييا

 أبرز أنواع الفساد اإلداري- 

. ادلنتشر باإلدارة النيجريية
قياس مدى استيعاب - 

التالميذ للنشاط الثالث 
 من الدرس

* 

 
 أسئلـة التقويـم المرحلـي

 أذكر دور العامل البشري -  

 . يف الضعف التنموي لنيجرييا

بني دور العوامل السياسية يف - 
. ضعف نيجرييا التنموي

 

رغم ثرواهتا الطاقية ادلهمة و اجملهودات ادلبذولة من طرؼ احلكومة، ما زالت نيجرييا   الخـاتـمـة 
 .تعاين من ضعف مؤشر التنمية البشرية

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

* 

 

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

عرؼ بادلؤىالت الطبيعية  - 
 .لنيجرييا 

أذكر اخلصائص البشرية - 
 .لساكنة نيجرييا 

الضعف  أبرز بعض مؤشرات- 
 .لنيجرييا التنموي

 

 


