مكون التزبية على المواطىة – جذاذة التحضيز رقم8 :

عنوان الـدرس :وحه والعالم وتقاسم الكزة األرضية.

الغالف الزمىي :حصتان

ادلستػوى  :السنت الثبلثت ثبنوي إعدادي

الهـدف العـام :الوعً بضرورة المحبفظت على البيئت.
أهداف التعلم

مراحل إنجـاز الـدرس

الوسائل والدعامات

 إثارة اىتماـ التالميذوحتفيزىم

أسئلـة الربـط والتمهيـد

رصيد معريف
مكتسب.

*

التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم

 أذكر بعض األخطار اليت هتدد أجياؿادلستقبل.
تعترب قضايا البيئة قامسا مشرتكا بني مجيع سكاف العامل.

 التوصل إىل حتديدزلاور الدرس

مقــدمــة

 التحسيس بأفتدىورالبيئة قضية

 - Iالقاسم المشترك بيننا

مشرتكة.
*

البيئة:

 تعرؼ جهود ادلغربيف اجملاؿ البيئي
على الصعيد العادلي.
*

المـنـتـوج

 -فأين يتجلى هذا القاسم المشترك ؟

 وما هو دور المغرب في المحافظة على البيئة في العالم ؟ -وكيف يمكن أن نساهم في المحافظة على البيئة ؟

وبين العالم في قضايا

 - IIيبذل المغرب

مجهودات كبرى لحل
قضايا البيئة:

 - 1دور ادلغرب على
الصعيد الدويل:

الوثيقة 1
ملصق
الوثيقة 2
نص
)الصفحة(191
الوثيقة 1
نص
الوثيقة 2
صورة
الوثيقة 3
جدوؿ

 صف ادللصق. استنتج الفكرة اليت يعرب عنها. استخرج األفكار اليت هتدد كوكباألرض.
 -أبرز احللوؿ ادلقرتحة للتخفيف منها.

 تعترب الكرة األرضية نظاما مشرتكا بني مجيع سكانالعامل ،وادلخاطر اليت هتددىا ليست
زلصورة يف منطقة واحدة ،ذلذا فالكل مطالب بالعمل على مواجهة ادلشاكل الناجتة
عن التحوالت ادلناخية واالستغالؿ ادلفرط للثرواتادلائية والغابوية والضغوط ادلمارسة على
األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي ،ألف التعاوف الدويل ىو الذي سيمكن من
التخفيف من ىذه األخطار ومواجهة التحديات البيئية اليت هتدد البشرية.

 سم ادلؤمتر حوؿ البيئة اليت شارؾ فيوادلغرب.
 التزـ ادلغرب باإلسهاـ يف إجياد حلوؿ دلعاجلة قضايا البيئة واحملافظة على سالمة الكرة
األرضية من خالؿ ادلشاركة يف عدة مؤمترات حوؿ البيئة والتوقيع على رلموعة من
 وضح كيف تصور ادلغرب مشكل البيئة.ادلعاىدات ابتداء مبعاىدة برشلونة سنة  1978وانتهاء باتفاقية مراكش  2001اليت
 حدد تاريخ انعقاد ادلؤمتر الدويل حوؿتدخل ضمن إطار رلهودات األمم ادلتحدة دلواجهة التغريات يف العامل.
البيئة مبراكش .
 -عدد االتفاقيات حوؿ البيئة اليت صادؽ
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)الصفحة  (192عليها ادلغرب.

 حتديد زلاوراإلسرتاتيجية الوطنية
يف رلاؿ البيئة .
*

 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط األوؿ
من الدرس.

 -2اإلسرتاتيجية
الوطنية حلماية
البيئة:

أسئلـة التقويـم
المرحلـي

 أبرز رلهودات الدولة للحفاظ على البيئةالوثيقة 4
منذ مؤمتر ريو.
نص
 بني ادلكانة تايت حتظى هبا قضايا البيئة يف(الصفحة  )192ادلغرب.
الوثيقة 5
 حدد احملاور الكربى السرتاتيجيو ادلغربجدوؿ
يف رلاؿ البيئة.
(الصفحة  - )193استنتج أسباب االىتماـ الكبري بقضايا
البيئة على الصعيد الوطين.
 عرؼ :التنوع البيولوجي. أذكر األخطار اليت هتدد مستقبل الكرةاألرضية .
 أبرز رلهودات ادلغرب العادلية للحفاظعلى البيئة.
 أذكر اجملهودات ادلغربية للـ حافظة علىالبيئة.

 يعمل ادلغرب على التوفيق بني احملافظة على البيئة وحتقيق تنمية مستدامة التزاما
بادلعاىدات اليت وقعها يف إطار ادلؤمترات الدولية حوؿ البيئة.
 تتجلى إسرتاتيجية ادلغرب يف رلاؿ البيئة يف وضع قوانني وآليات للمراقبة والتتبع
(مراصد جهوية بنك للمعطيات ،شبكة للمراقبة) ،باإلضافة إىل التنسيق يف
اجملاؿ البيئي وتطوير الشراكات وهنج سياسة التواصل التحسيس سلتلف الفاعلني حوؿ البيئة
مع إعطاء حتفيزات مالية وإجناز مشاريع منوذجية.

مصطلحات  -مفاهيم:

* التنوع البيولوجي  -البيئة.
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 التدرب على مهارةدراسة مشكل بيئي.
*

 اكتساب سلوكاتإجيابية حوؿ البيئة.
*

• اختيار مشكل من البيئة احمللية :يكوف مرتبطا بالواقع ادلعيشي ،ومن بني ادلشاكل البيئية ادلعروفة وناجتا عن أثر سليب لتدخل اإلنساف يف
 - IIIالتدرب على دراسة
الوسط الطبيعي (مشكل التصحر التعرية ،تدىور الرتبة)...
الوثيقة
مشكل بيئي محلي ذي بعد
• رصد ادلشكل البيئي وتتبعو يف ادليداف :حتديد ادلشكل ميدانيا لتوطينو جغرافيا ،ورصد تطوره إلبراز اخلطورة اليت يشكلها على البيئة.
بطاقة منهجية
وطني /عالمي مع
)ص  • (194 -193مجع ادلعطيات والوثائق حوؿ ادلشكل :بأخذ الصور ،اخلرائط ،تعبئة االستمارات واالتصاؿ ببعض اإلدارات اجلهوية ادلهتمة بالبيئة.
اقتراح الحلول:
• استثمار ادلعطيات وحتليلها :الستخراج خصائص ادلشكل البيئي (نوعيتو ،شكلو ،أبعاده ،مراحلو تطوره ،رلالو)...
• اقرتاح حلوؿ للمشكل وتصنيفها :حسب إمكانية التنفيذ ومناقشة احلل ادلقرتح يف القسم وعرضو يف تقرير.

 - IVالتدرب حول
إعداد دليل حول
اآلثار بالجهة:

الوثيقة 1
نص
)الصفحة (194
الوثيقة 3 - 2
ملصق
)الصفحة (195

* تعترب البيئة أمانة بني أيدي كل أفراد اجملتمع ،لذا علينا التحسيس بضرورة احملافظة على البيئة ونشر ثقافة محايتها واحرتامها حفاظا
على مستقبل األجياؿ ادلقبلة ،وذلك ب:
• غرس األشجار.

• المحافظة على نظافة الشارع.
• االقتصاد في استعمال الماء.
• عدم رمي النفايات.

• عدم رمي األزبال بالشواطئ.

إف الطريقة اليت يتم هبا استغالؿ البيئة يهدد مستقبل األجياؿ ادلقبلة لذا
فاحملافظة على البيئة مسؤولية اجلميع.

الخـاتـمـة
قياس مدى قدرة
التالميذ على بلوغ
أىداؼ الدرس.

أسئلـة التقويـم
اإلجمـالـي

 أذكر األخطار البيئية اليت هتدد مستقبلالبشرية.
 أبرز رلهودات ادلغرب وطنيا ودولياللمحافظة على البيئة.
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