مكون التزبيت على المواطنت – جذاذة التحضيز رقم9 :

عنوان

الـدرس :الحفاظ على الموارد الطبيعيت

الغالف الزمني :حصتان

املستـوى :السنت الثالثت ثانىي إعذادي

الهـدف العـام :تشخيص وضعيت استغالل المىارد الطبيعيت بالمغرب والىعي بضرورة المحافظت عليها.
أهداف التعلم

مراحل إنجـاز الـدرس

الوسائل والدعامات

 إثارة اىتمام التالميذوحتفيزىم

أسئلـة الربـط والتمهيـد

رصيد معريف
مكتسب.

التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم

 أذكر بعض األخطار اليت هتدد األجيالالصاعدة.
لتحقيق تنمية مستدامة علينا ترشيد استعمال املوارد الطبيعية.

*

 التوصل إىل حتديدحماور الدرس

المـنـتـوج

 -فما هي وضعية استعمال هذه الموارد بالمغرب ؟

مقــدمــة

 وكيف نساهم في نشر سلوك وقيم المحافظة على الموارد الطبيعية ؟* تعاين املوارد الطبيعية من استغالل العقالين وتبذير يف خمتلف اجملاالت:

• الماء :عرف استغالل املياه تراجعا ملحوظا يف نصيب الفرد من ىذه املادة احليوية من
 اكتشاف التوقعاتاملرتقبة لوضعية
املوارد الطبيعية
باملغرب.
*
 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط األول
من الدرس.

 -Iتشخيص وضعية
استعمال الموارد

الطبيعية بالمغرب:

أسئلـة التقويـم
المرحلـي

 1000مرت 3إىل  560مرت مكعب وستتناقص ىذه الكمية إىل أقل من ذلك سنة
 بني وثرية تراجع نصيبالفرد من املاء.الوثيقة 1
.2010
 أبرز نسبة تدىور اجملال الغابوي باملغرب.• الغابة :ترتاجع املساحة الغابوية باملغرب بنسبة  31ألف ىكتار سنويا ،دما يؤدي إىل
جدول
 استخرج من الصور مظاىر التدىورتدىور البيئة الغابوية ،حيث أصبح اجملال الغابوي ال يغطي سوى  %12من الرتاب
صور
البيئي.
الوطين.
)الصفحة (196
• التربة :ال يتوفر املغرب سوى على  9مليون ىكتار مناألراضي الزراعية ،ويرجع تقلص
اجملال الزراعي إىل اذمراف الرتبة والتعرية وضغوطات التعمري.
 بني الوضعية احلالية الستغالل املواردالطبيعية باملغرب.
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 استخالص أىدافالربنامج الوطين
لتدبري املوارد
الطبيعية.
*

 - IIأهداف البرنامج

الوطني لتدبيرالموارد الطبيعية
بالمغرب:

 أذكر أىداف برنامج العمل الوطينللمحافظة على البيئة.

الوثيقة 1
جدول
 حدد مضمون كل ىدف.صور
)الصفحة  - (197استخلص دور الربنامج الوطين ملعاجلة
وضعية تدىور املوارد الطبيعية.

* التزم املغرب باإلسهام يف إجياد حلول ملعاجلة قضايا البيئة واحملافظة على سالمة الكرة
األرضية وذلك بالعمل على:

• من الناحية البيئية :احملافظة على جودة األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي واستصالح
األوساط املتدىورة بإزالة التلوث وحتسني جودة احلياة.

• من الناحية االجتماعية :حتسني االستفادة من املاء الصاحل للشرب والتطهري والسكن

الالئق مع محاية صحة املواطنني.

• من الناحية االقتصادية :استثمار املوارد البشرية يف جمال التدبري العقالين والتقليص من

كلفة تدىور الوسط الطبيعي مع احملافظة على الثروة السمكية.
 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط الثاين
من الدرس.

أسئلـة التقويـم
المرحلـي

*
 اكتساب منهجيةالتخطيط حلملة.
حتسيسية
*

 - IIIالتدرب حول
التخطيط لحملة

تحسيسة للمحافظة

على الموار الطبيعية:
الخـاتـمـة

 أذكر اإلجراءات املتخذة للحفاظ علىالبيئة باملغرب.
 ابرز التدابري االجتماعيةاملتخذة ضمن برنامج العمل الوطين.
• حتديد موضوع احلملة برصد املوارد الطبيعية وتصنيفها ،واختيار النوع األكثر تعرضا للتدىور ،مث ضبط املشكل الذي تُعطاه األولوية
الوثيقة
خالل احلملة :املاء ،اذمراف الرتبة ،الغابة...
بطاقة منهجية
• حتديد أىداف احلملة والفئة املستهدفة بنهج التحسيس بأمهية ترشيد استعمال املاء واحملافظة على الغابة وحتديد الفئات اليت توجو هلا
)الصفحة (198
احلملة التحسيسية بضبط خصائصها الثقافية واالجتماعية.
• حتديد الوسائل والقنوات املستعملة :مرئية ،مسموعة ،مكتوبة ،اتصال مباشر.

أصبح احلفاظ على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة أمرا ملحا لضمان حقوق
األجيال املقبلة.
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