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عزيزى املعلم ؛

 يتوقف مدى حتقيق اأهداف منهج اجلغرافيا لل�سف الثانى الثانوى - املعرفية والوجدانية واملهارية- على 

اأداءك مع طالبك داخل حجرة الدرا�سة وخارجها، وملا كان املنهج اجلديد معد باأ�سلوب يعتمد على فل�سفة التعلم 

الن�سط ويهدف ب�سكل اأ�سا�سى اإىل تنمية املفاهيم واملهارات والقيم والجتاهات الإيجابية لدى الطالب لإعدادهم 

وير�سدك  واأهدافه  املنهج  فل�سفة  يو�سح  دليل  اإىل  حتتاج  فاأنت  بالتاىل  باملجتمع،  ينه�سوا  �ساحلني  كمواطنني 

لكيفية تنفيذه ب�سكل جيد.

وينقسم الدليل إلى قسمني هما:

اإلطار النظرى :

ومن خالله تتعرف اأهداف الدليل، واأهمية الدليل، وطبيعة مادة اجلغرافيا عامة وجغرافية التنمية خا�سة، 

اجلغرافيا،  تدري�س  ا�سرتاتيجيات  وبع�س  اجلغرافيا،  تدري�س  ومداخل  اجلغرافيا،  تعيلم  فى  احلديثة  والجتاهات 

والأن�سطة التعليمية، واأ�ساليب التقومي، ومعايري وموؤ�رشات منهج جغرافية التنمية لل�سف الثانى الثانوى.

الجانب التطبيقى:

الوحدة،  مقدمة  على  ت�ستمل  وحدة  وكل  التنمية،  جغرافية  وحدات  تدري�س  وطرق  ا�سرتاتيجيات  ويت�سمن 

التى  واملفاهيم  والقيم  التفكري  ومهارات  لتدري�سها،  املقرتحة  الزمنية  والفرتات  ودرو�سها  واأهدافها،  واأهميتها 

يتم تنميتها من خالل الوحدة وا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم وم�سادر التعليم والتعلم املنا�سبة واأ�ساليب التقومي 

املنا�سبة .

نرجوا اأن يكون دليل املعلم خري عون لك - عزيزى املعلم – اأثناء تدري�سك جلغرافية التنمية.

واهلل من وراء الق�سد

املؤلفون 
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احملتويات

اإلطار النظرى
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عزيزى املعلم / عزيزتى املعلمة 

اإن عملية التنمية الب�رشية فى املجتمعات تهدف اإىل زيادة اخليارات املتاحة اأمام الأفراد، و هذه اخليارات اأ�سبحت 

�رشيعة التغري مبرور الوقت، ولكنها ب�سفة عامة ترتكز حول حماور ثالثة:

•اأن يحيا الفرد حياة �سحية . 	

•اأن يكت�سب معرفة يوظفها توظيًفا �سليًما فى حياته وخلدمة جمتمعه . 	

•اأن يح�سل على املوارد الالزمة لتحقيق حياة كرمية. 	

 ، والقت�سادية  ال�سيا�سية  باحلقوق  التمتع  اأهمها  من  لعل  اأخرى  خيارات  الرئي�سة  الثالث  املحاور  هذه  اإىل  وي�ساف   

والجتماعية التى تتيح له اأن يحقق ذاته، ولذلك اأ�سبح حمور التنمية الب�رشية الإن�سان ، ورعايته ال�سحية والثقافية والتعليمية 

والقت�سادية. وهنا تتاأكد اأهمية التعليم فى حتقيق اأهداف التنمية وحتديد اأبعادها واآلياتها. وتزداد احلاجة اإىل: 

•تعليم بهدف حتقيق اجلودة . 	

•تعليم ل تتوقف م�سئوليته على تعليم القراءة والكتابة ولكنه تعليم يوؤهل الفرد للتعامل مع جمتمع املعرفة. 	

اأ�سا�سية من احلقائق واملعلومات واملهارات ت�ساعده على التعلم الذاتى  •  تعليم ميكن الفرد من امتالك بنية  	
امل�ستمر واكت�ساب اجتاهات اإيجابية نحو تنمية جمتمعه وتطويره .

اأ�سبحت ق�سية  التكنولوجيا املتطورة بكل مظاهرها، ومن هنا  التفاعل والتعامل مع  الفرد من  •تعليم ميكن  	
تطوير املناهج �سعًيا للجودة مطلًبا اأ�سا�سًيا يف جميع املجتمعات النامية واملتقدمة على حد �سواء .

مبقرر  املا�سى  العام  فى  بداأ  والذى  م�رش،  فى  الثانوى  التعليم  مبرحلة  اجلغرافيا  مقررات  تطوير  ا�ستدعى  وهذا 

اجلغرافيا لل�سف الأول الثانوى ، و تناول جغرافية م�رش و بداأ بعر�س للجغرافيا وفروعها احلديثة وتقنياتها احلديثة،  

ثم عر�س لدرا�سة تف�سيلية مل�رشنا العزيزة .

اأما عن مقرر اجلغرافيا لل�سف الثانى الثانوى؛ فهو مقرر جديد فى مو�سوعه وحمتواه، فهو عن “جغرافية التنمية 

مناذج عاملية وتطبيقات عربية”، و�سيكون مقرر ال�سف الثالث مب�سيئة اهلل فى اإطار هذا التطوير عن اجلغرافية ال�سيا�سية 

للعامل املعا�رش.  

وما نود التاأكيد عليه اأن اإقبال الطالب فى ال�سف الثانى الثانوى على اختيار درا�سة الق�سم الأدبى؛ ترجع اإىل رغبته 

فى درا�سة املواد الأدبية و تعد اجلغرافيا مكوًنا رئي�ًسا فى هذه املواد، وا�ستمرار الإقبال على هذه املادة يرجع اإىل اأمور 

لعل من اأهمها طبيعة املنهج ومكوناته وكل من اأ�ساليب التدري�س والتقومي وتكنولوجيا التعليم  امل�ستخدمة به.

  ولكن الأمر الأهم من كل هذا هو اأنت عزيزي املعلم، وبقدر اهتمامك بتخطيط مواقف تعليمية ثرية بقدر ما�سيقبل 

املتعلم على درا�سة هذه املادة، و�سيقدم لك هذا الدليل الكثري، ولكن الأمر مرتوك فى النهاية اإىل اأ�سلوب اإدارتك للمواقف 

التعليمية.
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أهداف الدليل 
وي�ستهدف هذ� �لدليل م�ساعدتك على �أن :

1.تك�سب طالبك املعلومات واملفاهيم والنظريات الأ�سا�سية يف جغرافية التنمية مما ي�سمح لهم بتطبيقها يف مواقف 

جديدة ، ومما ي�سمح لهم باملناف�سة العاملية .

وال�سور  البيانية  والر�سوم  واجلداول  اخلرائط  ا�ستخدام  حيث  طالبك؛  لدى  اجلغرافية  الدرا�سة  مهارات  تنمى    .2  

واملهارات احلياتية مثل التفكري، والعمل التعاوين، واتخاذ القرار، ومهارات الت�سال، ومهارات التفاو�س وحل 

امل�سكالت ومهارات اإدارة الوقت .

3.   تك�سب طالبك  منظومة قيمية ير�ساها املجتمع ويتفق عليها .

4. تقدم مناذج تدري�سية وتقوميية ت�سرت�سد بها فى مواقفك التدري�سية .

5. تنظيم واإدارة الف�سل ب�سكل ي�سجع على التعلم الن�سط.

أهمية هذا الدليل  :

ا �ساماًل ملجاالت ومعايري وم�ؤ�رش�ت مقرر جغر�فية �لتنمية 1. يقدم لك هذ� �لدليل عر�سً

اإذ اأن الكتاب املدر�سى ل يحتوى على املجالت واملعايري واملوؤ�رشات  التى  ترتبط اأ�سا�ًسا بعمل املعلم وما يبذله 

من جهد فى �سبيل تنفيذ املنهج، بحيث ي�ستطيع املعلم اأن يرى بو�سوح ما ت�ستمل عليه من خمتلف جوانب التعلم التى 

يرجى اكت�سابها من خالل درا�سة املنهج.

2. يقدم حمت�ى �ملنهج ب�سكل عام:

وفى هذا اجلانب يعر�س دليل املعلم فكرة عامة عن املو�سوعات التى يت�سمنها الكتاب املدر�سى، وما ي�ستمله من 

جوانب نظرية وعملية، مع بيان العالقة بني اجلانبني، وما يوجد بينهما من تكامل مع التاأكيد على عدم الف�سل بينهما 

اأثناء التدري�س، وفى كثري من الأحيان يهتم فى هذا اجلانب بتو�سيح العالقات بني املادة التى يعنى بها دليل املعلم 

وغريها من املواد الدرا�سية الأخرى التى يدر�سها الطالب، وما ميكن ا�ستخدامه من اأ�ساليب فى عملية التدري�س مثل الربط 

اأو الدمج اأو التكامل، وهذا يعنى اأن دليل املعلم يوىل عناية خا�سة بتكوين مفهوم وحدة املعرفة وتكاملها �سواء لدى 

املعلمني اأو الطالب .

3.عر�س بع�س مناذج  �لتدري�س �لتى ميكن ��ستخد�مها فى هذ� �ملنهج :

ا كيفية  حيث يعر�س الدليل بع�س ا�سرتاتيجيات التدري�س، ول يتوقف الأمر عند هذا احلد ولكنه ميتد لي�سمل اأي�سً

ا�ستخدامها واملواقف املنا�سبة لذلك، مع عر�س مناذج خطط التدري�س فى كل وحدة. 
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4.عر�س �ل��سائل  �لتكن�ل�جية  و�الأن�سطة �لتى ميكنك ��ستخد�مها :

املتطورة   التكنولوجيا  ا�ستخدامه من  املنهج وما ميكن  �سبق من حتليل ملحتوى  ما  الربط بني  اجلانب  ويتم فى هذا   

والأن�سطة، اإذ اأن عملية التدري�س ل تقوم على املحتوى والطريقة فقط ، ولكن املعلم باعتباره �ساحب مهنة ي�ستطيع اأن 

اأثناء التدري�س هو من �سميم  اأن�سطة  اأنواع التكنولوجيا املتاحة  وخمتلف ما ي�ستخدمه من  يدرك بو�سوح اأن خمتلف 

املنهج ولي�ست �سيئا تكميلًيا اأو هام�سًيا .

5. تقدمي مناذج الأ�ساليب �لتق�مي:

يهتم هذا الدليل  بعر�س فكرة موجزة عن اأ�ساليب التقومي التى ميكن اأن ي�ستخدمها املعلم للتعرف على م�ستويات 

الطالب وعر�س بع�س اأ�ساليب التقومي من الأن�سطة والتدريبات خالل عر�س مناذج الدر�س.

طبيعة مادة اجلغرافيا عامة وجغرافية التنمية خا�صة :

تعد اجلغرافيا من اأكرث العلوم التي ا�ستجابت يف العقود الأخرية لكثري من التطورات والجتاهات والتوجهات الفكرية 

والفل�سفية واملنهجية التي اأحدثت تغريات جوهرية م�ست كافة عنا�رش هيكل ذلك العلم، ونقلته من جمرد علم و�سفى اإىل 

علم تف�سريى حتليلى اإ�ستنتاجى تنبوؤى ي�ستخدم النماذج والنظريات احلديثة املرتبطة بالعلوم الطبيعية والإن�سانية .  

املادة  هذه  تعليم  اأهداف  ركزت  حيث  اجلغرافيا  علم  يف  التطور  لزمت  عديدة  مبراحل  اجلغرافيا  تعليم  مر  ولقد 

الدرا�سية على اكت�ساب املتعلمني معلومات عن الظاهرات  والأقاليم ، والوحدات ال�سيا�سية والعامل ، مع ا�ستخدام اخلرائط ، 

و الر�سوم البيانية  واجلداول ، والأطال�س املدر�سية التى كان يتم ت�سميمها يف �سوء املحتوى املحدد لكل مرحلة تعليمية. 

وفى �سبيل ذلك ا�ستخدمت طرق تدري�س منطية تعتمد على الإلقاء وقليل من املناق�سة .

، واحلاجة  العلوم الرتبوية  اإىل تطور  اإ�سافة   ، التكنولوجى   ومع تطور علم اجلغرافيا، والرتاكم املعرفى والتطور 

اأ�سا�سيات هذا العلم  ، ويق�سد  املا�سة اإىل التعلم الذاتي بداأ تعليم اجلغرافيا ينحو منًحا اآخر وبداأ الرتكيز على اكت�ساب 

بالأ�سا�سيات هنا املفاهيم والتعميمات والنظريات اإ�سافة اإىل املعلومات ، وبداأت مناهج اجلغرافيا تتمركز حول جمموعة 

من  املفاهيم الأ�سا�سية الآتية :.

• : �سواء كان موقعا فلكًيا عن طريق خطوط الطول ودوائر العر�س، اأو كان موقًعا جغرافًيا، وما ي�سيفه  املوقع	

هذا املوقع من اأهمية قد تتغري عرب الزمن .

• حيث خ�سائ�سه الطبيعية من �سطح ومناخ ونبات وحيوان  واخل�سائ�س الب�رشية من ديانة ولغات  املكان :	

وخ�سائ�س �سكانية واأ�سكال عمران ون�ساط ب�رشى .

• ودرا�سة الأر�س كنظام بيئى ودور التكنولوجيا فى تغيري هذا النظام وامل�سكالت  التفاعل بني االن�سان والبيئة :	

الناجمة عن ا�ستخدام التكنولوجيا ، والكوارث الطبيعية ، والأخالقيات و القيم املرتبطة بهذا املفهوم .

فى  التكنولوجيا  �ساهمت  اأن  بعد  خا�سة  واملعلومات  والب�سائع،  الأفراد  انتقال  حركة  بها  واملق�سود   • احلركة	

اإىل حركة  اأمناط مناخ  الطبيعية من  الظاهرات  اإىل حركة  اإ�سافة  الأر�س،  الأماكن على  امل�سافات بني  تق�سري 

الرياح واحلركات التكتونية والزلزل والرباكني، وي�ساف اإىل ذلك كله حركة احلياة اليومية و�سلوكيات الأفراد 
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وان�سياب الأفكار وتداولها بني ال�سعوب والثقافات املختلفة، والعتماد املتبادل بني الدول.

• االأقاليم : وكيف تنمو وتتغري من حيث ال�سكل والوظائف وكيف تتنوع ثقافًيا .	

ولقد ظهرت جغرافية التنمية كاأحد فروع اجلغرافيا احلديثة التى تهتم بدرا�سة الظواهر الطبيعية والب�رشية ملنطقة 

ما، و الك�سف عن اإمكانات ومعوقات التنمية فى هذه املنطقة ويوفر قواعد البيانات بهدف اإدارة املوارد ، وتوفري بيئة 

منا�سبة لتحقيق جودة احلياة .

ومن هنا ت�ستطيع اأن ت�ست�سعر قيمة واأهمية ووظيفة جغرافية التنمية فى حياة الأفراد وال�سعوب ، فهى علم تطبيقى 

متجدد، يهتم بدرا�سة الإن�سان والبيئة واملوارد بهدف احلفاظ على التوازن بني هذه العنا�رش، واإعطاء الأولوية ل�سيانة 

البيئة وحل م�سكالتها، وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

االجتاهات احلديثة فى تعليم اجلغرافيا :

 هناك عديد من العتبارات التى يجب اأن تتوافر لتنظيم بيئة منا�سبة لتطبيق ا�سرتاجتيات التدري�س 

الفّعال:

• حتى ي�ستطيع املتعلمني اأن يقرتبوا جميًعا من املعلم، وتن�ساأ �سداقة  اأوال : مراعاة تنظيم قاعات الدرا�سة،	

وعالقة قوية، وهي بداية التدري�س الفعال .

املوؤ�س�سة  داخل  الأ�رشي  اجلو  �سيادة  على  حتر�س  التي  • املدر�سية  	 باالإدارة  الدميقراطية  توافر   : ثانيا 

التعليمية، والذي ي�سفر عن تعلم اإيجابي، �سواء كان ذلك بني املعلمني بع�سهم البع�س اأو بني املعلمني والإدارة 

املدر�سية.

 ، املتعلمني  الفردية بني  الفروق  يراعي  اأن  ي�ستطيع  بحيث  • الف�سول 	 اإدارة  ثالثا : متكن املعلم من مهارات 

ويتعامل مع هذه الفروق عن وعي وب�سرية .

والعمل  للم�ساهدة  الطالب  اأمام  املجال  تفتح  بحيث   • للمدر�سة	 وموؤ�س�ساتها  املحلية،  البيئة  معاونة   : رابعا 

والتفاعل مع العاملني ب�سكل طبيعي حتى يعي�سوا اخلربة ، وت�سبح جزء من �سلوكياتهم ، مثال امل�سانع والور�س 

واملزارع واأماكن اإقامة ال�سناعات اليدوية احلقيقية .

التى تقدم املواد التعليمية وم�سادر التعلم الإىلكرتونية املتطورة ، والتي  • خام�سا : توافر مراكز م�سادر التعلم 	

يفيد منها املعلم يف عملية التدري�س ، واإثراء املواقف التعليمية ، واإثارة دافعية املتعلمني اإىل مزيد من التعلم 

الن�سط وتعميق ما مت اكت�سابه من خربات .

• واللتزام الكامل للموؤ�س�سات الرتبوية لتقدمي املزيد من التدريب واملعرفة  �ساد�سا : اإتاحة فر�ص التدريب للمعلم	

وتبادل اخلربات يف الداخل واخلارج للمعلم  مما يكون من �ساأنه رفع امل�ستوى العلمي واملهني طاملا ظل ممار�ًسا 

لهذه املهنة املقد�سة.
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الالزم لتنفيذ الأن�سطة املدر�سية ال�سفية والال�سفية التي يرى املعلم واملتعلم  • �سابعا : توفري الدعم املايل  	

�رشورة تنفيذها لو�سع ما تعلموه من معارف نظرية قيد التطبيق . 

مداخل تدري�س اجلغرافيا.

تتعدد وتتنوع مداخل تدري�س اجلغرافيا ومنها:

املدخل البيئى 

وهو اأحد املداخل الرئي�سة التي ت�ستخدم يف تدري�س املقررات فيتخذ من البيئة اأ�سا�ًسا لتنظيم خربات املنهج الدرا�سي 

فتكون مو�سوعاته من واقع البيئة التي يعي�سها الطالب ومن اأجل البيئة لتعرف ق�ساياها وم�سكالتها، ويهدف اإىل اإعطاء 

قدر من املعلومات واملعارف واملهارات والجتاهات التي ت�ساعد الطالب على التكيف مع البيئة التي يعي�سون فيها، 

لي�سلكوا �سلوًكا ر�سيًدا جتاه ق�ساياها وم�سكالتها.

املدخل التكنولوجى )التقنى( 

ويعنى جمموعة املواقف التعليمية التعلمية التي ي�ستعان يف ت�سميمها وتنفيذها وتقومي تاأثريها علي املتعلمني 

والو�سائط  الإلكرتونية  واحلقائب  املربجمة  والكتب  الإنرتنت  و�سبكة  الآيل  احلا�سب  متمثلة يف  التكنولوجيا  با�ستخدام 

ي�سمل جميع  اأن  لبد  بل  واملعدات  الأجهزة  من  اأنه جمرد جمموعة  علي  التكنولوجى  املدخل  اإىل  ينظر  ول   ، املتعددة 

عنا�رش العملية التعليمية من معلم ومتعلم وحمتوي تعليمي وطرق تفاعل واأن�سطة وخربات واأدوات تقومي.

مدخل الذكاءات املتعددة 

قدم جاردنر Gardner نظرية الذكاءات املتعددة، والتي تقول باأن الذكاء لي�س ذكاًء واحداً، ولكنه عدة ذكاءات 

خمتلفة وم�ستقلة، وذلك نتيجة للطرق املختلفة التي نعتمد عليها يف املعرفة والفهم والتعليم والتعلم من العامل املحيط 

وتتمثل  وظيفتها.  لأداء  الذكاء  بهذا  املرتبطة  العقلية  الأن�سطة  تدفع  املحورية  العمليات  من  جمموعة  ذكاء  ولكل  بنا، 

الذكاءات املتعددة فى الذكاء اللغوي - الذكاء املنطقي/الريا�سي - الذكاء مع الآخرين »الجتماعي - الذكاء اجل�سمي/

احلركي- الذكاء املو�سيقي - الذكاء ال�سخ�سي/الداخلي -  الذكاء املكاين/الفراغي -  الذكاء الطبيعي.

املدخل الدرامى :

ويق�سد به و�سع املادة التعليمية يف اإطار درامى يخرجها من اجلمود اإىل احلياة وتقدميها يف اإطار من املتعة الفنية 

املتعددة،  الدرامية  واملواقف  والأحداث  ال�سخ�سيات  اأدوار خمتلفة من  بتاأدية  املتعلمني  بقيام  وذلك  فهمها،   لت�سهيل 

وي�ساعد املدخل الدرامى فى حتويل املناهج الدرا�سية اإىل مواقف وخربات ذات معنى ميكن للمتعلم فهمها ب�سهولة وي�رش 

وب�سورة حمببة اإىل النف�س، كما يتيح الفر�سة اأمام املتعلم ليعرب عن اإمكاناته اجل�سمية واحلركية والفعلية من خالل عمل 

يثري اهتمامه و ي�ساهم فى تنمية املتعلم من جميع النواحي، العقلية، والعاطفية، والجتماعية، واجلمالية، والثقافية، 

وياأخذ املدخل الدرامى عدة اأ�سكال منها املدخل امل�رشحى واملدخل الق�س�سي ولعب الأدوار .
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مدخل التعلم الن�سط: 

يعد اأحد املداخل التى تركز على عمليات التعلم اأكرث من الرتكيز على نتائج التعلم ويوؤكد الدور الإيجابى والفّعال 

للمتعلم فى املوقف التعليمى وذلك من خالل ممار�سته للعديد من الأن�سطة الفردية واجلماعية التى تتوفر بها عنا�رش 

التعلم الن�سط وهى ال�ستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتاأمل . ويهدف اإىل تغيري البيئة التعليمية وحتويلها اإىل بيئة 

ن�سطة غنية باملثريات التى تدفع املتعلم لكت�ساب املعلومات واملهارات وتطبيقها فى حياته. 

مدخل االأحداث اجلارية: 

ت�ستخدم الأحداث اجلارية كاأحد املداخل الفعالة فى تدري�س اجلغرافيا، ويق�سد بها الأحداث وامل�سكالت والق�سايا 

التى حتدث بالأم�س القريب اأو التى تقع فى الوقت احلا�رش ، والتى حتدث نتيجة لعالقات وتفاعالت يومية يتاأثر بها 

اإحدى الو�سائل املهمة للح�سول على  الإن�سان فى حياته اليومية، وتعد ال�سحف واملجالت و�سبكة املعلومات الدولية 

الأحداث اجلارية ، وت�سهم الأحداث اجلارية فى حتقيق الأهداف املعرفية كما ت�سهم فى تنمية العديد من املهارات فمن 

خاللها يتعامل مع م�سادر خمتلفة كاملجالت وال�سحف ، هذا بالإ�سافة اإىل اأنه ي�سهم فى تنمية اجلوانب الوجدانية .

بع�س ا�صرتاتيجيات التدري�س  :

يق�سد با�سرتاتيجية التدري�س جميع الجراءات التى ي�ستخدمها املعلم فى املوقف التعليمى واملخطط لها م�سبًقا، 

وتتنوع اإ�سرتاتيجيات التدري�س الفعال ولكنها جميعها تقوم على جمموعة من املبادئ اأهمها :

•الإيجابية وامل�ساركة . 	

•الوظيفية . 	

•التنوع . 	

•التغذية الراجعة . 	

•الواقعية . 	

ولقد اأ�سار عديد من الرتبويني اإىل كثري من الإ�سرتاتيجيات التى ميكن عن طريقها حتقيق التدري�س الفّعال لعل من 

اأهمها :         

•اأوًل  : الع�سف الذهنى  	

•ثانًيا : التعلم التعاونى  	

•ثالثا: متثيل الأدوار 	

•رابًعا:خرائط املفاهيم 	

• خام�ًسا : ا�سرتاتيجية خرائط التفكري	

•�ساد�ًسا: ا�سرتاتيجية طرح الأ�سئلة ال�سابرة 	
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•�سابًعا: اأ�سلوب املحا�رشة املعدلة 	

•ثامًنا: ا�سرتاتيجية املتناق�سات 	

•تا�سًعا: حل امل�سكالت 	

• عا�رشاً: التدري�س التباديل	

اأوالاً  : الع�سف الذهنى 

اإ�سرتاتيجية من اإ�سرتاتيجيات التفكري اجلماعى احلر يعتمد على املناق�سة اجلماعية ويهدف اإىل اإنتاج اأكرب قدر من 

الأفكار حول ق�سية ما اأو م�سكلة معينة، ثم مناق�سة هذه الأفكار للتو�سل اإىل حتديد وا�سح للق�سية وطرح اأبعادها، اأو 

حتديد امل�سكلة املطروحة وعر�س اأبعادها متهيًدا للتو�سل اإىل حلول ممكنة، ثم اختيار احلل الأمثل.

وهناك بع�س القواعد الأ�سا�سية  التى يجب اأن توؤخذ فى العتبار ، وتعتمد عليها ا�سرتاتيجية الع�سف 

الذهنى :

1. التفكري احلر وعدم التقيد مب�سارات م�سبقة للتفكري مع ال�ستعداد لقبول كل الأفكار املطروحة بغ�س النظر عن مدى 

اأو امل�سكلة حمور اجلل�سة ، وهذا من �ساأنه توليد اأفكار كثرية متهيداً  اأو الق�سية  اأو عالقتها باملو�سوع  �سحتها 

لختيار اأكرثها �سلة و�سحة ، ويبداأ املعلم مع املتعلمني فى مناق�ستها.

2. جتنب نقد الأفكار املطروحة باأى �سورة من ال�سور ومهما كانت الظروف حيث اأن ذلك يوؤدى اإىل خوف املتعلم 

من طرح اأفكار اأخرى جديدة .

3. ال�سعى للبناء على اأفكار الآخرين وتطويرها بعد مناق�سة كل فكرة والتو�سل اإىل قرار جماعى بالقبول اأو الرف�س . 

4. ال�سعى اإىل تطوير الأفكار وربطها ويتم ذلك بالتعاون بني املعلم وامل�ساركني فى جل�سة الع�سف الذهنى ؛ وذلك 

فى جو من الود و احلب وال�سداقة ، ويحرر املتعلم من ال�سلبية واخلوف  من امل�ساركة وطرح الأفكار . 

5. احلر�س على طرح اأكرب قدر من الأفكار مما يرثى جل�سة الع�سف الذهنى ويتيح الفر�سة للمعلم للحكم على اأ�سلوب 

تفكري امل�ساركني وبالتاىل تطوير اأفكارهم . 

ومير ا�ستخدام جل�سات الع�سف الذهنى مبراحل ثالثة :

التعليمية  املواد  واإعداد   ، املحتملة  اأبعادها  وحتديد  اجلل�سة  مو�سوع  باختيار  املعلم  يقوم   • االأوىل:	 املرحلة 

امل�ساعدة .

• املعلم القواعد التى   املرحلة الثانية : اإدارة اجلل�سة ، وفيها تطرح الق�سية اأو  امل�سكلة حمور اجلل�سة ثم يعلن	

�سوف ي�سري عليها امل�ساركون من حيث :

•�رشورة م�ساركة اجلميع. 	
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•ح�سن ال�ستماع اإىل الراأى الآخر وال�ستعداد ملناق�سته . 	

•حرية النقا�س وطرح الأفكار . 	

، ويتوقف جناح  الرف�س  اأو  بالقبول  اإما  للتعامل معها بو�سوح  ال�سبورة  املطروحة على  الآراء  •ت�سجيل جميع  	
واإ�ساعة جو من  واملناق�سة  احلوار  اإدارة  على  قدرته  و  للجل�سة  املعلم  اإدارة  الذهنى على ح�سن  الع�سف  جل�سة 

الدميوقراطيه ؛ اإ�سافة اإىل اإملامه اجليد مبو�سوع اجلل�سة وثقافته الوا�سعة.

• تقومي الأفكار للتو�سل اإىل �سياغة للمو�سوع اأو الق�سية اأو امل�سكلة املطروحة مع التو�سل اإىل  املرحلة الثالثة :	

حلول مقبولة للم�سكلة .

 وب�سفة عامة ت�سهم هذه الإ�سرتاتيجية  اإذا ا�ستخدمت بطريقة �سحيحة فى تنمية و�سقل املواهب فى جمالت عديدة . 

ا : التعلم التعاونى : ثانياً

ي�سعى الرتبويون دائًما اإىل البحث عن كل ما يوؤدى اإىل تعليم وتعلم اأف�سل لكافة الأعمار وامل�ستويات ، وقد ظهرت 

احلاجة اإىل ا�سرتاتيجية التعلم التعاونى كرد فعل لرتاكم اخلربات والبحوث العلمية التى اهتمت بظاهرة الفروق الفردية 

والحتياجات اخلا�سة لدى املتعلمني. 

جمموعات  اإىل  طالبه  ويق�سم   - للتعلم  مي�رشاً  ب�سفته   - املعلم  لها  يخطط  للتعلم  ا�سرتاتيجية  التعاونى  والتعلم 

�سغرية غري متجان�سة يتحمل اأفرادها م�سوؤولية تعلمهم وي�سعى كل فرد داخل كل جمموعة اإىل م�ساعدة زمالئه لتحقيق 

الأهداف واملهام املحدده بروح من التعاون والتفاعل وتعتمد هذه ال�سرتاتيجية على جمموعة من الأ�س�س اأهمها :

1. تفاعل �ملتعلم وم�ساركته �الإيجابية  : 

ويتمثل  التفاعل وامل�ساركة الإيجابية من خالل ممار�سة املتعلم العديد من املهارات واملهام خا�سة منها املهارات 

العقلية مثل املالحظة وجمع البيانات وحتليلها وا�ستنتاج املعلومات  وقراءة اخلرائط املفاهيمية واجلداول والر�سوم 

ال�ستف�سار عن م�سطلح  اأو   ، التفاعل بني املتعلم واملعلم بخ�سو�س املهام املحددة  التقارير، وقد يكون هذا  و كتابة 

جديد ، اأوتلقى التوجيهات والإر�سادات ، وقد يكون تفاعل املتعلم اأي�سا مع املواد التعليمية املتاحة والتى �سوف يعدها 

اأو اأوراق عمل اأوخرائط اأو ت�سجيالت �سوتية اأو عرو�س فيديو اأو برجميات  ا مكتوبة  املعلم م�سبًقا �سواء كانت ن�سو�سً

املوقف  اأثناء  و  املجموعة  داخل  زمالئه  مع  ا  اأي�سً املتعلم  تفاعل  يكون  كما  التعلم،  عملية  اأثناء  املتعلم  وي�ستخدمها 

التدري�سى والعمل معهم والتعلم منهم وحتقيق الأهداف واملهام التعليمية املحددة.

2. مر�عاة �لفروق �لفردية  :

عكف الرتبيون وعلماء النف�س على درا�سة ظاهرة الفروق الفردية وتقدمي كل ما ي�ساعد املعلم على التعامل بفنية 

وحرفية جتاه هذه الظاهرة ، وقد قدم جاردنر Gardner  نظريته عن الذكاءات املتعددة والتى ت�سري اإىل امتالك الفرد 

جمموعة من  الذكاءات وحتتاج من املعلم اأن ي�سعى اإىل تنميتها  واإتاحة الفر�سة ل�ستخدامها  فى املواقف التدري�سية 

، وا�سرتاتيجية التعلم التعاونى تتيح الفر�سة للمعلم للتعامل مع ظاهرة الفروق الفردية  ب�سكل طبيعى فكل فرد بكل ما 



13

ااإلطار النظرى

ميتلكه من مواهب واإمكانات وقدرات وميول م�سارك م�ساركة فعالة يف املوقف التدري�سى .

3. �لتعاون وحتمل �مل�سئ�لية و�لعمل فى فريق :

تتحمل جمموعات التعلم التعاونى م�سئولية التعلم واإجناز الأهداف وحتقيقها باأنف�سهم لكل فرد من اأفراد املجموعة 

، ويتم اإجناز املهام عن طريق العديد من املمار�سات مثل قراءة الن�سو�س املكتوبة واأوراق العمل اأو ال�ستماع اإىل مواد 

تعليمية م�سجلة اأو م�ساهدة عرو�س فيديو اأو برجميات  ، وقد تكون هذه املهام توقيع بيانات على خريطة �سماء اأو قراءة 

جدول وتف�سريه وحتويله اإىل ر�سم بيانى ويبذل كل فرد داخل املجموعة اجلهد لتعليم نف�سه اأو تعليم الآخرين.

 4. �لتخطيط و �الإعد�د �جليد و�لتنظيم :

يعتمد تنفيذ املواقف التعليمية الرثية والفّعالة على مدى قيام املعلم بعمليات التخطيط  والإعداد  والتنظيم بدقة 

، ويتطلب تنفيذ التعلم التعاونى من املعلم اأن يقوم بالعديد من املمار�سات حتى ي�سمن النجاح فى حتقيق الأهداف، 

كما اأن تنفيذ التعلم التعاونى يحتاج اإىل اإدارة واعية و�سبط جيد للمناخ ال�سفى ، كما اأنه يحتاج من املتعلم ال�ستجابة 

ال�رشيعة وتنفيذ الأدوار و املهام واملتطلبات التى تطلب منه كع�سو فى فريق .

  خط��ت ��ستخد�م �لتعلم �لتعاونى : 

مير العمل با�سرتاتيجية التعلم التعاونى مبراحل ثالثة وتتطلب جهداً كبرياً من املعلم واملتعلم مًعا ولكن خمرجات 

ا�ستخدامها ي�سهم اإ�سهاًما كبرًيا فى اإعداد �سخ�سية متكاملة قادرة على التعلم ومتفاعلة مع ما يدور حولها وهذه املراحل 

هى التخطيط والإعداد ثم اإدارة املوقف التعليمى واأخرياً التقومي واحلكم على مدى التحقق من اإجناز الأهداف .

1. مرحلة �لتخطيط و�الإعد�د :

وتقع م�سئولية هذه املرحلة بالدرجة الأوىل على املعلم :

 ، جيدة  • التى ي�سعى املعلم لتحقيقها بكل ما يتطلبه ذلك من و�سوح وتنوع و�سياغة 	 الأهداف  وتبداأ بتحديد 

اإ�سافة اإىل ذلك حتديد معايري الأداء املوقعة بعد مرور املتعلم باملوقف التعليمى، وبناء على هذا التحديد �سوف 

تتحدد الأدوار واملهام التى �سوف ينجزها املتعلم، وكلما �سارك املتعلمني املعلم  فى �سياغة الأهداف كلما 

�سعر املتعلم باأبعاد وم�سوؤوليات دوره فى امل�ساركة فى اإجناز هذه الأهداف ويتطلب ذلك من املعلم ا�ستخدام 

اأ�ساليب جيدة فى ا�ستثارة الدافعية لدى املتعلم للم�ساركة واإبداء الراأى .

املراد العتماد عليه فى اإجناز هذه  • وبناء على حتديد الأهداف يبداأ املعلم والطالب بتحديد قدر املحتوى العلمى 	

الأهداف ، وقد يكون ذلك فى الكتاب املدر�سى اأو الذهاب اإىل املكتبة واختيار قراءات اأخرى اأو حتديد جزء معني 

من برنامج فيديو اأو و�سائط متعددة من معمل الأو�ساط املتعددة اأو ا�ستخدام �سبكة املعلومات الدولية، ويت�سل 

بهذا الأمر حتديد الأن�سطة امل�ساحبة والتى �سيقوم بها الطالب لإجناز املهام املطلوبة من كل فرد ، اإ�سافة اإىل 

كل ذلك اإعداد اأوراق العمل اخلا�سة بالتعلم التعاونى .

املعلم لقدارات  • يتم تق�سيم الطالب اإىل جمموعات غري متجان�سة ، ويعتمد هذا التق�سيم على مدى وعى واإدراك 	

اإدارة  طالبه وعلى مدى رغبة كل منهم يف العمل والتعاون مع الآخرين ، واختيار قائد لكل جمموعة يتوىل 

العمل داخل املجموعة .
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اخلا�سة بكل جمموعة واأن حتدد اأوراق العمل اخلا�سة  •  ويلى ذلك حتديد املهام وامل�سوؤوليات  والأدوار واملهام 	

بهذه املهام ، وهنا يجب اأن ن�سري اأنه رمبا تكون اأدوار ومهام املجموعات كلها واحدة هى اإجناز قدر واحد من 

الأهداف، اأو اأن  حتدد لكل جمموعة بع�س الأهداف ويفيد منها بقية املجموعات ، وكل ذلك يتوقف على قرار 

املعلم وعلى الوقت املتاح لتنفيذ هذه ال�سرتاتيجية. 

بع�سهم  املجموعات  بني  اأو  املجموعات  داخل  العمل  و  التفاعل  و�سلوكيات  قواعد  حتديد  �رشورة  ذلك  •يلى  	

البع�س .

ومن املهام الرئي�سة التى يقوم بها املعلم حتديد اأ�ساليب تقومي خمرجات التعلم التى �سيتم ا�ستخدامها اأثناء املوقف 

ا جوانب التعلم الأخرى  التعليمى  وفى نهايته، مع عدم الرتكيز فقط على اجلانب املعرفى ؛ بل يجب اأن ي�سمل ذلك اأي�سً

من مهارات وجوانب وجدانية.

2. مرحلة �إد�رة �لف�سل وتنفيذ �لتعلم �لتعاونى :

وفى هذه املرحلة يكون التعاون �سمة التفاعل من جانب املعلم والذى يعترب فى هذه املرحلة مي�رشاً للتعلم ولي�س 

ناقاًل للمعرفة ، وهنا يبدو دوره الفّعال فى: 

. • تنظيم حجرة الدرا�سة	

• فى اإجناز املهام دون التدخل املبا�رش فى عملية التعلم.  توجيه املجموعات  ومعاونتهم	

 . • مالحظة �سلوكياتهم وتعامالتهم ،و�سبط الف�سل واإدارته	

الأهداف ، ورمبا يكون من املفيد فى هذا املجال ا�ستخدام  • والت�سجيع امل�ستمر والتعزيز الفورى  للطالب لإجناز 	

اللوحات الإر�سادية واملل�سقات كبرية احلجم �سواء منها ما يعر�س قواعد اأو ما يعر�س اإجنازات املجموعات 

وهذه كلها تلعب دوراً مهًما فى دعم اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية لالأهداف . 

التعلم وياأتي ذلك باحلر�س على متابعتهم والتاأكد من ا�سرتاكهم فى  • التعامل مع من يعانون من �سعوبات فى 	

التفاعل واأداء املهام ، والتاأكد اأي�سا من مدى فهمهم وا�ستيعابهم ومن يحتاج منهم اإىل امل�ساعدة يجب لفت نظر 

قائد املجموعة اإىل �رشورة الهتمام بهم ومتابعتهم. 

 • التخفيف من حدة اخلالفات داخل املجموعة اأو بني املجموعات بع�سهم البع�س وال�سيطرة على بع�س حالت	

الرف�س التى قد ت�سدر من بع�س الطالب اأ�سحاب جبهة الرف�س فى اأى جمموعة ب�سفة عامة الأمر يحتاج من 

املعلم اإىل �سرب وحكمة.

 • تنمية مهارات التعلم التعاونى من الأمور التى يجب على املعلم التاأكيد عليها �سواء بالقول اأو الفعل واملمار�سة	

اأو الت�سجيل على لوحة كبرية وهى :

و�سع خطة العمل – اإدارة الوقت – طرح الأفكار –ال�ستماع – الفهم – الت�ساوؤل –الت�سال الب�رشى – التفاعل 

اللفظى – التفاعل غري اللفظى –اتباع التعليمات وتطبيقها مراجعة الأفكار ومناق�ستها – اإ�سدار الأحكام – وتقبل الآخر 

والتعامل مع الختالف – اإدارة احلوار البناء – امل�ساركة الفعالة، وغريها من مهارات التفاعل اجلماعى، وكما نرى كلها 

مهارات اأ�سا�سية لبناء ال�سخ�سية الجتماعية الفاعلة.

كما ي�سارك املتعلمون املعلم �سبط النظام وتنفيذ قواعد العمل واللتزام بها  وال�سعى اإىل القيام باملهام والأدوار 

والتف�سري  وال�ستنتاج  واملالحظة  النتباه  مثل  التفكري  عمليات  و  املعلومات  عن  البحث  من  ذلك  ي�سمله  مبا  املحددة 

والتحليل والتنبوؤ  واإ�سدار الأحكام والتفاعل اللفظى وغري اللفظى  �سواء بينهم وبني بع�سهم البع�س اأو بينهم وبني املعلم 
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، ثم عر�س ما مت اإجنازه على املجموعات الأخرى.

3. �لتق�مي �لنهائى و�حلكم على مدى حتقيق �الأهد�ف :

التقومي امل�ستخدمة  واأ�ساليب واأدوات  التى �سبق حتديدها  الأهداف  العالقة املبا�رشة بني  اإىل  الإ�سارة  وهنا جتدر 

والتى ن�سريهنا  اإىل اأن  املتعلم نف�سه هو الذى �سيقوم با�ستخدامها فى تقومي نف�سه �سواء كان ذلك فى �سورة اختبارات 

اأو اختبارات نهائية فى نهاية املوقف التدري�سى ، وي�ساف اإىل ذلك بطاقات املالحظة   ، اأثناء الدر�س  �سفوية مرحلية 

التى تهدف تقومي املهارات الأكادميية املت�سلة باملحتوى العلمى اأو بطاقات مالحظة ي�ستخدمها املعلم لتقومي مهارات 

التعلم التعاونى ، والتى �سيحكم املعلم من خاللها على مدى جناحه فى التخطيط والإعداد للتعلم التعاونى واحلكم على 

مدى فعالية املجموعات فى حتقيق الأهداف .  

ثالثاًا: متثيل االأدوار:

يعد متثيل الأدوار  اأحد ا�سرتتيجيات التدري�س الفّعال - واإن كانت غري ماألوفة - فكرتها الأ�سا�سية تقوم علي كيفية 

جعل املتعلم فعاًل ون�سًطا وم�سارًكا يف املوقف التعليمي ، وذلك عن طريق حفزه للت�ساوؤل وفر�س الفرو�س والعمل يف 

فريق ، وو�سع اخلطط والإثارة والت�سويق ، واتخاذ القرارات ؛ هذا ف�ساًل عن العديد من اأوجه التعلم التي تهتم املناهج 

الدرا�سية بها مثل امليول والقيم والجتاهات واأوجه التقدير واملهارات احلركية والجتماعية .

 ويعد متثيل الأدوار مناذج مب�سطة تعرب عن الواقع  ت�سع املتعلم يف مواقف ت�سبه مواقف احلياة اليومية ، ميار�س 

فيها املتعلم اأدواراً حتاكي اإىل حد كبري الأدوار التي ميار�سها الكبار يف احلياة ، ويكت�سب املتعلم من خالل هذه املواقف 

معلومات ومفاهيم ومهارات ، ولكل منوذج اأهداف معينة واإجراءات ، وحتكمها جمموعة من القواعد.

 غالًبا ما ميثل النموذج �سكل م�سكلة يحتم علي املتعلم اأن يتخذ قراراً منا�سًبا حللها كما يعتمد هذا الأ�سلوب على 

ن�ساط املتعلم وفاعليته ، وبالتايل ت�سبح املادة الدرا�سية مبختلف م�سادرها ، وكذلك الو�سائل التعليمية جمرد اأدوات 

ت�ستخدم حلل امل�سكلة ، ويكون الدور الأ�سا�سي للمعلم هو الإر�ساد والتوجيه. 

 ومن ثم تكون هناك عالقة وظيفية بني املواد التي يدر�سها املتعلم داخل املدر�سة وواقع احلياة خارجها ، وبالتايل 

ت�سبح املدر�سة على الطريق ال�سليم يف �سبيل اإعداد الفرد للحياة ذاتها  حتقيًقا للدعوة القائلة باأن على املدر�سة اأن تخرج 

اإىل احلياة ، واأن ترتبط مناهجها بواقع احلياة.

  وقد ا�ستخدم متثيل الأدوار يف  التدري�س كرد فعل للتطور الذي حدث يف الفكر الرتبوي ، وانتقال الهتمام من 

املادة كغاية يف حد ذاتها اإىل الهتمام باملتعلم ، وما �ساحب ذلك من اهتمام بعملية التدري�س وعائدها وجوهر هذا 

التطور اأن العملية التعليمية بفل�سفتها ومناهجها اأ�سبحت تهدف اأ�سا�ًسا اإىل تربية املتعلم ، فالبد من قيام التعلم علىمبداأ 

التي  والجتاهات  واملفاهيم  املعلومات  خاللها  يكت�سب  الأن�سطة  من  عددا  املتعلم  ميار�س  حيث  والفاعلية  الإيجابية 

متكنه من ممار�سة حياته يف املجتمع الذي يعي�س فيه . 

اأ�سبح لزاًما على املعلم اأن ب�سعي اإىل توفري اأف�سل الظروف والإمكانيات لإتاحة الفر�س التعليمية التي تكفل مرور 

املتعلم يف عدد من اخلربات التي ت�ساعده على النمو املتكامل .
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ومن هنا غدا دور املعلم غري مق�سور على نقل املعرفة ، واإمنا اأ�سبح خمطًطا لبيئة العلم وموجًها ومديراً ومنظًما 

للمواقف التعليمية التي ين�سط فيها املتعلم وميار�س اأدواراً اأكرث فاعلية مما ميار�سه يف التعلم التقليدي. ومتثيل الأدوار 

اإحدى ا�سرتاتيجيات التدري�س التي ميار�س املتعلم من خاللها عديداً من الأن�سطة لتحقيق اأهداف معينة .

  رابعاًا: خرائط املفاهيم:

وخريطة املفاهيم : » ر�سم تخطيطى يو�سح العالقة بني املفاهيم الأ�سا�سية وما يندرج حتتها من مفاهيم فرعية 

فى جمال علمى معني ، وبالتاىل فهى تعر�س م�ستويات املفاهيم وعالقة كل مفهوم بغريه من املفاهيم الأخرى ودرجة 

عموميتها وجتريدها«

ويتطلب ت�سميم خرائط املفاهيم ما يلى:

•حتديد املفاهيم املراد ت�سميم خريطة لها. 	

•حتديد املفاهيم الأ�سا�سية والفرعية . 	

• تعرف العالقات الرتباطية بني هذه املفاهيم اأى املفاهيم الأ�سا�سية وما يندرج حتتها من مفاهيم فرعية. 	

ولت�سميم خريطة مفاهيم ملحتوى معني يجب اتباع اخلطوات الآتية :

1. اجراء درا�سة حتليلية لعديد من املراجع املتخ�س�سة فى املحتوى العلمى املراد بناء خريطة املفاهيم اخلا�سة 

به. وحتديد املفاهيم الرئي�سة .

باملفهوم  خا�س  التعريف  يكون  فقد  املحتوى  بهذا  اخلا�س  العلمى  املجال  فى  للمفهوم  حمدد  تعريف  تبنى   .2

التاريخى اأو اجلغرافى اأو غريه من مفاهيم العلوم الجتماعية.

3. قراءة املحتوى العلمى قراءة جيدة بهدف ا�ستخراج املفاهيم الواردة فى �سوء التعريف التى �سبق تبنيه.

4. ت�سنيف املفاهيم التى مت التو�سل اإىلها اإىل مفاهيم اأ�سا�سية واأخرى فرعية عن طريق درا�سة مابني هذه املفاهيم 

من عالقات.

5. اإعداد الر�سم التخطيطى وو�سع املفاهيم الرئي�سة والأكرث عمومية وجتريداً فى اأعلى الر�سم يليها املفاهيم الفرعية 

التابعة لكل مفهوم ، وذلك على اأ�سا�س اأن هناك مفاهيم مركبة اأكرث جتريدا  تندرج حتتها مفاهيم ب�سيطة على 

درجة اأقل من التجريد ، اأى اأن هذا الر�سم يحدد م�ستوى كل مفهوم ودرجة تعقيده وما ينطوى حتته من مفاهيم 

وما يبنى عليه من مفاهيم رئي�سية.

ا : ا�سرتاتيجية خرائط التفكري خام�ساً

اأمناط التفكري  اأكرث من  اأو  اأدوات تدري�سية ب�رشية - ثمانية خرائط تفكريية - ترتبط كل منها بنمط  تعتمد على 

ت�ساعد الطالب على تنظيم املعلومات واملفاهيم واإيجاد العالقات والروابط بينها مبجرد النظر واإبراز اأفكارهم وتفكريهم 
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من خاللها وت�ستند على الفهم العميق للمادة املتعلمة كما تهدف اإىل ت�سجيع التعلم وتنمية الت�سورات الذهنية والعمليات 

العقلية لديهم.

اأنواع خرائط التفكري :

تتكون خرائط التفكري من ثمان اأنواع تعك�س اأمناط التفكري املختلفة ،وي�ستخدمها كل من املعلم والطالب للتدري�س 

التي  للمهارات املختلفة  التفكري وفقًا  لر�سوم خطية حتمل املحتوى املعريف وت�سهم يف تنمية  والتعلم فهي تنظيمات 

ت�ساعد يف تنميتها.

ولقد تناولنا يف هذا الدليل اأثناء ال�رشح طريقتني من طرق ر�سم خرائط التفكري وهي:  

1. خر�ئط �لد�ئرة :

تتكون من دائرتني لها نف�س املركز خمتلفتني يف القطر ، تو�سع يف مركز الدائرة الأوىل ال�سغرى ) الكلمات ،ال�سور 

، الأرقام ، الأفكار ( لتقدمي مو�سوع اأو مفهوم اأو فكرة ملحاولة التعرف والفهم ، وخارج هذه الدائرة ي�سع املتعلم كل ما 

له عالقة باملعرفة ال�سابقة عن هذه الفكرة حيث يكتب اأو ير�سم اأو ي�ستخدم خمططات لأي معلومات تو�سح املو�سوع 

الرئي�سي يف املحتوى مثل ال�سلة التي جتمع فيها الكلمات اأو الأفكار التي لها عالقة بالفكرة الرئي�سة.

الهدف :تهدف اإىل تنمية التفكري القائم على احلوار والع�سف الذهني ، وت�ستخدم لتعريف �سيء اأو فكرة اأو مفهوم اأو 

عر�س معرفة �سابقة حول املو�سوع  

2. خريطة �لفقاعية �ملزدوجة

امل�سرتكة  ال�سفات  فيها  يكتب  الدوائر  من  عدد  بينهما  متجاورتان  مركزيتان  دائرتني  من  اخلريطة  هذه  تتكون 

ملفهومني عند املقارنة بينهما ، ويف جانبي الدائرتني املركزيتني من اخلارج تكتب ال�سفات املختلفة للمفهومني عند 

املقارنة بينهما .

الهدف :تهدف اإىل تنمية التفكري التقوميي

ا: ا�سرتاتيجية طرح االأ�سئلة ال�سابرة �ساد�ساً

الطالب  الإ�سغاء ل�ستجابة  اأخرى مثل مهارة  امتلك املعلم مهارات  اإذا  اإل  لي�س مفيداً  الأ�سئلة بحد ذاته  اإن طرح 

وتقدمي التعزيز املنا�سب لهم، ومهارة تقدمي التوقيت الكايف لهم للتفكري والإجابة.

ويعرف جودت �سعادة )2009( الأ�سئلة ال�سابرة » باأنها الأ�سئلة املتعمقة، اأو اإحدى اأمناط الأ�سئلة التي ل تقف عند 

الطرح ال�سطحي اأو الب�سيط لالأ�سئلة بل تتطلب تفكرياً اأعمق من الطالب واإجابة اأ�سمل واأكرث �سعوبة«

-تعتمد الأ�سئلة ال�سابرة على الإجابة الأولية للطالب ليتم ا�ستخدامها كنقطة بدء للت�ساوؤل التايل.

-كما اأنها تركز على فاعلية الطالب من خالل اإثارة تفكريه واإدراك العالقات بني عنا�رش املحتوى، ومن خالل اعتماد 

املعلم على اإجابة الطالب يف اإدارة احلوار وتناول املو�سوعات بالنقا�س.
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ت�صنيفات الأ�صئلة ال�صابرة:

توجد عدة اأمناط لل�سوؤال ال�سابر منها:

•ال�سوؤال ال�سابر التو�سيحي . 	

•ال�سوؤال ال�سابر الت�سجيعي . 	

•ال�سوؤال ال�سابر الرتكيزي . 	

•ال�سوؤال ال�سابر املحول . 	

•ال�سوؤال ال�سابر التربيري اأو الناقد . 	

•الأ�سئلة ال�سابرة التو�سيحية. 	

1. �الأ�سئلة �ل�سابرة �لت��سيحية :

تعَرف » باأ�سئلة ال�سرب املبا�رش التي يطرحها املعلم على الطالب نف�سه عندما تكون الإجابة عامة اأو غام�سة، اأوناق�سة، 

اأو يطلب املعلم من الطالب اأن تكون الإجابة اأكرث حتديداً اأو اأكرث و�سوًحا اأو يكمل النق�س املوجود يف اإجابته«

وتتمثل خطوات ال�سرب التو�سيحي يف النقاط التالية:

•ي�ساأل املعلم �سوؤاًل . 	

•يجيب الطالب اإجابة �سحيحة لكنها غام�سة اأو غري مكتملة. 	

•يعطي املعلم للطالب نف�سه �سوؤاًل اأو اأكرث لإعادة النظر يف الإجابة وتو�سيحها اأو تعميقها. 	

•يجيب الطالب باإجابة اأكرث و�سوًحا وحتديداً. 	

•يعزز املعلم اإجابة الطالب للمحافظة على تفاعله ال�سفي. 	

2. �الأ�سئلة �ل�سابرة �لت�سجيعية �أو �لتذكريية:

اأحد اأمناط �سرب اإجابات الطالب ي�ستخدمها املعلم عند حماولة توجيه الطالب املجيب باإجابة غري�سحيحة، اأو عجزه 

عن الإجابة للو�سول اإىل الإجابة ال�سحيحة، بهدف ت�سجيعه على الإجابة وا�ستمرار التفاعل ال�سفي، وتعزيز ثقته يف 

القدرة على التو�سل اإىل احلل.

ي�ساأل املعلم �سوؤال .

•يجيب الطالب بقوله: ل اأعرف، اأو باإجابة غري�سحيحة. 	
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اأو اأكرث ابتداًء بالأ�سئلة الب�سيطة التي ميكن اأن توجه الطالب نحو  اأو �سوؤاًل  •يعطي املعلم للطالب نف�سه تلميحًا  	
ال�سوؤال الأ�سلي.

3. �الأ�سئلة �ل�سابرة �لرتكيزية �لرت�بطية :

وفيها يطرح املعلم �سوؤاًل اأو جمموعة اأ�سئلة تركز على الطالب نف�سه كرد فعل لإجابة �سحيحة من اأجل تاأكيدها، اأو 

ربطها مبو�سوع اآخر، اأو بدر�س اآخر، اأو لربط جزئيات خمتلفة مع بع�سها للخروج بتعميم م�سرتك.

يعتمد  ال�سرب الرتابطي ب�سكل رئي�س على اتباع خطوات حمددة تتلخ�س يف التايل:

•طرح ال�سوؤال اأو �سل�سلة الأ�سئلة بعد اإجابة الطالب الأولية ال�سحيحة؛ لتاأكيد الإجابة اأو ربطها بغريها من املعارف  	
حتى اخلروج بتعميم �سحيح.

•تعزيز ا�ستجابة الطالب لدفعه على ال�ستمرار اأكرث يف التفاعل مع اأ�سئلة املعلم. 	

• اإعادة الإجابة ب�سكل ي�سمعه اجلميع اإن مل تكن م�سموعة ب�سوت وا�سح، وكتابتها على ال�سبورة خا�سة اإذا اتخذت  	
طابعًا اإبداعًيا.

وي�ستختدم ال�سرب الرتابطي يف احلالت التالية :

•تاأكيد الإجابة ال�سحيحة وتر�سيخها يف الأذهان. 	

•ربط الأفكار والإجابات باأدلتها. 	

•ربط التعلم القبلي بالتعلم احلايل. 	

•اخلروج بتعميمات من ربط اجلزئيات ببع�سها، اأو ت�سور تطبيقات للتعلم ال�سابق. 	

4. �الأ�سئلة �ل�سابرة �ملح�لة :

نوع من الأ�سئلة التي يطرحها املعلم على طالب اآخر غري �ساحب الإجابة اأو الفكرة الأولية، وذلك من اأجل امل�ساعدة 

بال�سوؤال  املهتمني  الطالب  من  الآخرين  نظر  وجهات  على  والتعرف  اإثرائها،  اأو  تو�سيعها  اأو  زميله  اإجابة  تعميق  على 

املطروح اأو الق�سية املعرو�سة للنقا�س.

وي�ستخدم ال�سرب املحول اإما لتطوير اإجابة الطالب �ساحب الإجابة الأوىل، اأو اإثرائها، اأو لإ�رشاك اأكرب عدد من الطالب 

يف احلوار.

5.  �الأ�سئلة �ل�سابرة �لتربيرية �لناقدة �أو �لتاأملية :

» هي ذلك النوع من الأ�سئلة الذي يطرح فيه املعلم الأ�سئلة التي توؤدي بالطالب ملناق�سة ال�سبب الأكرث منطقية، اأو 

حتديد ال�سبب الأكرث فاعلية، وزيادة الوعي الناقد لديهم لتربير الإجابة واإبراز اأف�سل احللول اأو البدائل املطروحة لالإجابة 

اأو املناق�سة«.
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خطوات ال�سرب التربيري يف النقاط التالية:

1.  ي�ساأل املعلم �سوؤاًل .

2.  يجيب الطالب اإجابة �سحيحة، اأو غري�سحيحة.

3. يعطي املعلم للطالب نف�سه �سوؤاًل اأو اأكرث لتربير اإجابته.

4. اإذا اأجاب الطالب اإجابة �سحيحة، فيتم تعزيزها من قبل املعلم، اأو اأجاب اإجابة غري�سحيحة فيعود املعلم لطرح 

اأ�سئلة اأخرى على الطالب تقوده لالإجابة ال�سحيحة وعند عدم متكن الإجابة يتم اختيار طالب اآخر لالإجابة لعدم 

اإرهاق الطالب الأول اأو اإ�سعاره بالعجز.

�سابعاًا: اأ�سلوب املحا�سرة املعدلة:

اإن طريقة املحا�رشة كانت متثل تقنية التعليم الأ�سا�سية على مدى التاريخ، ول�سيما بالن�سبة للتعليم اجلامعي،   

اإل اأنها ل ت�سمح بالنتقال من م�ستوى التذكر اإىل م�ستوى التحليل والرتكيب والتقومي للمعلومات التي مت تقدميها.

لذلك فاإنه يف املواقف التي تتطلب تو�سيل املعلومات واملفاهيم للطلبة ميكن العتماد على املحا�رشة، ولكن   

باإدخال تعديالت ت�سمح بتن�سيطها وزيادة فعاليتها، ومن ذلك مثال: ف�سح املجال لطرح عدد من الأ�سئلة ومناق�ستها مع 

الطلبة، وكذلك التوقف لعدد من الدقائق خالل فرتات من املحا�رشة لتتاح الفر�سة للطلبة لتدوين مالحظاتهم، و�سياغة 

اأو تنظيم  اأزواج ملناق�سة  ا ف�سح املجال للطلبة للعمل يف  اأي�سً التعليمية املطروحة، وميكن  اأ�سئلة منا�سبة حول املادة 

نقاط رئي�سة يف املو�سوع...وغريها من التقنيات التي تزيد من فر�س م�ساركة الطلبة يف جمريات املحا�رشة بفعالية.

ثامناًا: ا�سرتاتيجية املتناق�سات

ف فريدل ) Friedl  1997(  الأحداث املتناق�سة، باأنها اأحداث جتري ب�سكل 
ّ
مفه�م �الأحد�ث �ملتناق�سة : ويعر

يختلف عّما يتوقعه الفرد ،كاأن ي�سعد املاء اإىل اأعلى؛ فيحدث لدى املتعلم �سعور داخلي يت�سح فيه الرغبة ال�سديدة يف 

املعرفة الالزمة حلل هذا التناق�س، ويف هذا يكون الفهم الأف�سل للعلوم.

مر�حل ��ستخد�م �الأحد�ث �ملتناق�سة يف �لتدري�س:

1.  مرحلة تقدمي احلدث املتناق�س: ويتم يف هذه املرحلة عر�س احلدث الذي تاأتي نتائجه ب�سكل غري متوقع مما قد 

يوؤدي اإىل جذب انتباه الطالب، ويجعلهم يف حالة من القلق وعدم التزان، مما يولد عندهم العديد من الأ�سئلة التي 

حتتاج اإىل اإجابات، فتزداد الدافعية لديهم والتي ت�سجعهم يف البحث يف طريقة حل التناق�س.

2. مرحلة ال�ستق�ساء حلل التناق�س: ي�سعى الطالب يف هذه املرحلة اإىل اإزالة القلق وعدم التزان النا�سئ عندهم؛ 

لذا فاإنهم �سوف ين�سغلون بن�ساطات مفيدة ت�ستمل على املالحظة، وت�سجيل البيانات لتحديد اجلوانب املختلفة 

للم�سكلة، والت�سنيف، والتنبوؤ، والتجريب، وتف�سري النتائج التي مت التو�سل اإىلها متهيداً حلل هذا التناق�س.

التي  النتائج  م�ستخدمني  باأنف�سهم،  التناق�س  حل  اإىل  الطالب  ي�سعى  املرحلة  هذه  ويف  التناق�س:  حل  مرحلة   .3
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تو�سلوا اإىلها يف مرحلة ال�ستق�ساء، وقد ي�ستفيدون من تو�سيحات املدر�س ومن املراجع الأخرى يف �سياغتهم 

لتف�سري التناق�س.

تا�سعاًا: حل امل�سكالت

خطه تدري�سيه تتيح للمتعلم الفر�سة للتفكير العلمى حيث يتحدى الطالب م�سكالت معينة، فيخططـون ملعاجلتهـا 

وبحثها، ويجمعون البيانات وينظمونها وي�ستخل�سون منها ا�ستنتاجاتهم اخلا�سه . 

وت�سمل مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد م�ستخدماً املعلومات واملعارف التي �سبق لـه تعلمهـا، واملهـارات 

التـي اكت�سبها يف التغلب على موقف ب�سكل جديد ، وغير ماألوف له يف ال�سيطرة عليه ، والو�سول اإىل حل له.

خط��ت حل �مل�سكلة:. 

• فى هذه اخلطوة يقوم املعلم بت�سميم موقف يت�سمن م�سكلة ما، ويطلب من التالميذ تحديد  تحديد امل�سكلة :	

امل�سكلة ب�سكل وا�سح.

• بعد تحديد امل�سكلة تاأتى مرحلة جمع البيانات ذات الـ�سلة بامل�سكلة،  جمع البيانات واملعلومات عن امل�سكلة:	

وذلك من خالل الرجوع اإىل امل�سادر واملراجع املختلفة.

• اقتراح حلول للم�سكلة ) فر�س الفرو�س ( فى هذه املرحلة يقتـرح الطالب حلـولً للم�سكلة با�سـتخدام املعلومات  	
مـن  الطالب  يتمكن  الذهنى فى هذه املرحله، حيث  الع�سف  ا�ستراتيجية  ا�ستخدام  اإليها، ويمكن  تو�سلوا  التى 

توليد اأكرب قدر ممكن من احللول . 

•مناق�سة احللول املقترحة للم�سكلة: وتتطلب هذه اخلطوة قيام املعلم بمناق�سة طالبه فى احللول املقترحة. 	

مثل للم�سكلة، وغالبًـا ما  مثل للم�سكلة: بناء على اخلطوة ال�سابقة ي�سل الطالب اإىل احلل الأ •التو�سل اإىل احلل الأ 	
ياأتى فى �سورة ا�ستنتاجات اأو تعميمات يمكن ا�ستخدامها فى مواقف جديدة م�سابهة . 

•تطبيق ال�ستنتجات والتعميمات فى مواقف جديدة.  	

عا�سراًا: التدري�ص التباديل

التدري�س التباديل هو ن�ساط تعليمي ياأخذ �سكل حوار بني املعلم والطالب، اأو بني الطالب بع�سهم البع�س، بحيث 

يتبادلون الأدوار طبقًا لال�سرتاتيجيات الفرعية املت�سمنة )التنبوؤ –الت�ساوؤل -التو�سيح -التلخي�س( بهدف فهم املادة 

املقروءة، والتحكم يف هذا الفهم عن طريق مراقبته، و�سبط عملياته.

مر�حل �لتدري�س �لتباديل

املرحلة الأوىل : التلخي�س

وفيها يوجه الطالب اإىل تلخي�س هذه القطعة بكلمات من عندهم يف جملة اأو فقرة تعرب عن الفكرة الرئي�سة للمو�سوع 

وما فيه من اأفكار فرعية ب�سكل مفهوم وذي معنى.



22

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم  

ما يجب مراعاته عند التلخي�س:-

1. التاأكيد على ا�ستخدام كلمات الطالب اخلا�سة ،ولي�س القتبا�س من اأجل تعزيز فهم املقروء.

2. حذف املعلومات املكررة.

3. الرتكيز على العناوين اأو امل�سطلحات الهامة .

4. حذف املعلومات غري ال�رشورية.

5. حتديد فرتة زمنية للتلخي�س ؛ للتاأكد من اأن الطالب قد حكموا على الأهمية الن�سبية لالأفكار

املرحلة الثانية: توليد الأ�سئلة

قدرتهم  خاللها  من  يختربون  الن�س  يف  يقروؤونه  مبا  يتعلق  زمالئهم  على  اأ�سئلة  طرح  اإىل  الطالب  يوجه  وفيها 

على فهم الن�س فكلما مرت عليهم فكرة يف الن�س ي�ساألون اأنف�سهم ) ماذا- ملاذا- كيف- اأين- متى ...( �سوؤالًا حولها 

ويحاولون الإجابة عنه ، وعندما يولد القارئ اأ�سئلة حول ما يقراأ فاإنه بذلك يحدد درجة اأهمية املعلومات املت�سمنة 

بالن�س و�سالحيتها اأن تكون حمور ت�ساوؤلت، كما اأنه يكت�سب مهارة �سياغة الأ�سئلة ذات امل�ستويات العليا من التفكري، 

كما ي�ساعد على حتليل املادة املقروءة وتنمية مهاراته بني املعلومات املهمة وغري املهمة، ومن معايري التوليد اجليد 

لالأ�سئلة اأن ت�ستثري الطالب لالإجابة واأن ت�ساعدهم على توليد اأ�سئلة جديدة، فال�سوؤال اجليد ي�ستثري �سوؤالً جيداً اآخر، ومن 

املعايري كذلك اأن ت�ساعد الأ�سئلة على الأداء اجلماعي ولي�س فقط الإجابة الفردية من طالب معني، ولقد ت�ستلزم الإجابة 

على الأ�سئلة اجليدة مراجعة قراءة املو�سوع للبحث عن الإجابة املنا�سبة، وهذا اأي�ساً من معايري جودتها .

يقوم  فهو  للمو�سوع،  فهمه  مراقبة  يف  الطالب  ت�ساعد  التي  الذاتي  الختبار  اأ�سكال  كاأحد  تعمل  الذاتية  والأ�سئلة 

بتحليل امل�سمون، ويعمل على ربطه باملعرفة ال�سابقة.

املرحلة الثالثة: التو�سيح

)ما  مثل  اأ�سئلة  عليهم  فيطرح  الن�س  فهم  يف  �سعوبة  من  يواجهونه  قد  ما  تباين  عن  الطالب  من  ي�ستف�رش  وفيه 

الكلمات �سعبة الفهم يف هذا الن�س ؟ ما املفاهيم اجلديدة غري املاألوفة التي مرت عليكم يف الن�س، واملق�سود بهذه 

التح�سيل  التباديل على  التدري�س  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  املعلومات  قد ميثل عائق يف فهم  ما  ال�سرتاتيجية حتديد 

والتفكري الريا�سي املت�سمنة بالن�س �سواء اأكانت مفاهيم اأم تعبريات اأم اأفكار ،مما ي�ساعد القاريء على اكت�ساف قدرة 

الكاتب على ا�ستخدام الألفاظ والأ�ساليب يف التعبري عن املعاين.

املرحلة الرابعة: التوقع /التنبوؤ

وفيه يوجه الطالب اإىل طرح بع�س توقعاتهم /تنبوؤاتهم حول ما �سيطرحه موؤلف الن�س من اأفكار اأخرى يف اجلزء 

التايل من الن�س الذي مل يقراأوه بعد ، الأمر الذي يوفر هدفًا اأمام القارئ، وي�سمن الرتكيز اأثناء القراءة. وميكن للمعلم اأن 

ي�ساعد طالبه على اأن يتوقعوا ما �سيتناوله ن�س ما من خالل امل�ساعدات الآتية:

قراءة العنوان الأ�سلي والعناوين الفرعية. ◀ 

ال�ستعانة بالأ�سئلة التي ي�سمنها الكاتب منت الن�س. ◀ 
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قراءة بع�س اجلمل يف الفقرة الأوىل. ◀ 

قراءة ال�سطر الأول من كل فقرة يف الن�س. ◀ 

قراءة اجلملة الأخرية من الفقرة الأخرية. ◀ 

ويجب على املدر�س اأن يو�سح للطالب :اأنه ميكنه الكتفاء بواحدة فقط من هذه امل�ساعدات . ◀ 

خط��ت �إ�سرت�تيجية �لتدري�س �لتباديل :

1. يف املرحلة الأوىل من الدر�س يقود املعلم احلوار مطبقًا ال�سرتاتيجيات الفرعية على فقرة من ن�س ما.

2. يق�سم طالب ال�سف اإىل جمموعات تعاونية )كل جمموعة خم�سة اأفراد(،طبقا لال�سرتاتيجيات الفرعية املت�سمنة.

3. توزع الأدوار التالية ما بني اأفراد كل جمموعة بحيث يكون لكل فرد دور واحد منها امللخ�س – املت�سائل – املو�سح- 

املتوقع.

4. تعيني قائد لكل جمموعة)يقوم بدور املعلم يف اإدارة احلوار( مع مراعاة اأن يتبادل دوره مع غريه من اأفراد املجموعة .

5. بدء احلوار التباديل داخل املجموعات باأن يدير القائد/املعلم احلوار ،ويقوم كل فرد داخل كل جمموعة بعر�س مهمته 

لباقي اأفراد املجموعة ،ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم حول ما قام به.

6. تدريب الطالب من قبل املعلم على ممار�سة الأن�سطة ال�سالفة الذكر ملدة اأربعة اأيام متعاقبة ويف كل يوم يتم تعريف 

الطالب بواحد من هذه الأن�سطة وكيفية تنفيذه من خالل بيان عملي يقوم به املعلم ثم التدريب على ممار�سته من 

قبل الطالب .

 األنشطة:
مت اإعداد جمموعة متنوعة من الأن�سطة والتي تعد جزء مهم ومكمل للمنهج وتت�سم مبا يلى:

التنوع بحيث ت�سمل اأن�سطة فردية وثنائية وجماعية. ◀

التنوع من حيث امل�ستوى وت�سمل: ◀  

اأن�سطة تقوميية. ! 

اأن�سطة عالجية. ! 

اأن�سطة اإثرائية.  ! 

التنوع من حيث الهدف منها:   ◀ 

اأن�سطة تنمي املهارات احلياتية)الت�سال والتوا�سل - حل امل�سكالت واتخاذ القرار - التعامل الإيجابى  ! 

مع البيئة - .... اإلخ(.

اأن�سطة لتنمية املهارات الأدائية. ! 

اأن�سطة ت�ساعد على التعلم الذاتى)م�رشوعات بحثية - زيارات ميدانية- تقارير- ... اإلخ(. ! 

اأن�سطة تربط الطالب بق�سايا وم�سكالت جمتمعه.  ! 

اأن�سطة لتنمية مهارات التفكري باأنواعها املختلفة مثل: التفكري الناقد، وحل امل�سكالت ،ومهارات التفكري  ! 
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الإبداعي وتبنى روؤية للم�ستقبل، ....... اإلخ.

مواقع  اأن�سطة تتطلب ا�ستخدام م�سادر تعلم خمتلفة)كتب -  مو�سوعات – كمبيوتر- �سبكة املعلومات –  !

التوا�سل ....اإلخ(.

 �أ�ساليب �لتقييم/�لتق�مي: 

النماذج  بع�س  اإىل  بالإ�سافة  هذا  وحدة  كل  وبنهاية  در�س  كل  بنهاية  التقوميية  الأ�سئلة  من  جمموعة  اإعداد  مت 

المتحانية التي تت�سم مبا يلي:

بنائى/تكوينى - نهائى(.  تنوع مراحل التقومي  )ت�سخي�سي –  ◀

 ◀ تدرج اأ�ساليب التقومي بحيث تبداأ من الب�سيط اإىل امُلَركب.

 ◀ تنوع اأ�ساليب التقييم؛ بحيث ت�سمل:

مهام بحثية - اأوراق عمل -  -  اأ�ساليب  تقي�س املعارف)اختبارات ... اإلخ(، واأ�ساليب تقي�س الأداء)م�رشوعات –  ◀

... اإلخ(، واأ�ساليب تقي�س اجلوانب الوجدانية لدى الطالب من ميول واجتاهات وقيم .

تنوع اأ�سئلة التقييم؛ بحيث ت�سمل: ◀ 

ماذا يحدث اإذا - اأ�سئلة مفتوحة النهاية  - اأ�سئلة مقالية )التف�سري- ما النتائج املرتتبة على - ما العالقة –  ◀

اأو خطاأ العبارة – ما راأيك (، كما ت�سمل اأ�سئلة مو�سوعية)اأ�سئلة ال�سواب واخلطاأ - اأ�سئلة  – دلل على �سحة 
الإكمال – الختيار من متعدد – املزاوجة.... اإلخ( .

تركز اأ�ساليب التقييم على قيا�س املهارات؛ بحيث تقي�س مهارات ال�ستق�ساء والتحليل والتف�سري، واإدارة  ◀ 

الأزمات، ومهارات حل امل�سكالت واتخاذ القرار والتنبوؤ.

معايير ومؤشرات منهج جغرافية التنمية للصف الثانى الثانوى

املجال األول : فهم العالم من منظور مكانى

املعيار الأول : حتديد مفهوم جغرافية التنمية

املوؤ�صرات:

•يو�سح مفهوم التنمية وجمالتها . 	

•يعدد مبادئ التنمية. 	

•يفرق بني النمو القت�سادى والتنمية القت�سادية . 	

•ي�ستنتج متطلبات التنمية. 	

•يو�سح مفهوم جغرافية التنمية وجمالتها.  	

•يحدد بع�س التقنيات احلديثة فى اجلغرافيا ودورها فى جغرافية التنمية . 	
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املعيار الثانى : ا�ستخدام اخلرائط واأدوات التمثيل اجلغرايف

املوؤ�صرات :

•ي�ستخدم �سبكة املعلومات الدولية فى احل�سول على معلومات جغرافية. 	

•يحلل بع�س خرائط توزيعات التنمية القت�سادية. 	

•ي�ستخدم اجلداول الإح�سائية وتقارير التنمية لتحليل جمالت التنمية . 	

•يقدر اأهمية نظم املعلومات اجلغرافية يف درا�سة جغرافية التنمية . 	

•ي�ستخدم الأطال�س والقوامي�س والكتب واملو�سوعات اجلغرافية. 	

•يوظف اأدوات التمثيل اجلغرافى فى اتخاذ قرارات منا�سبة. 	

•يقراأ �سور الأقمار ال�سناعية ويحلل املعلومات اجلغرافية بها. 	

املجال الثانى : النظم الطبيعية 

املعيار الأول : تو�سيح النظم الطبيعية على �سطح الأر�س

املوؤ�صرات :

التوازن البيئى(. • ي�ستنتج مفهوم ) البيئة - النظام البيئي – 	

خمرجات (. • يعدد مكونات النظام البيئي ) مدخالت – عمليات – 	

•يحدد اأنواع املوارد.  	

•يقدر اأهمية املوارد ودورها فى تغيري اأمناط حياة الب�رش. 	

•ي�ستق�سى الأ�ساليب اجلديدة لإدارة املوارد )املائية - الرثوة املعدنية - وم�سادر الطاقة( 	

•يقدم منوذجًا من الوطن العربي يو�سح اأ�ساليب اإدارة املوارد )املائية - الرثوة املعدنية ـ وم�سادر الطاقة( 	

• ي�ستنتج اأهم امل�رشوعات املائية املقامة على نهر النيل.  	

•يحلل اأ�ساليب اإدارة املوارد املائية )نهر النيل كنموذج (. 	

املعيار الثانى : حتديد النظم احليوية على �سطح الأر�س

املوؤ�صرات :

•ي�ستنتج طرق ا�ستثمار املراعى الطبيعية . 	

•يقيم اأ�ساليب تنمية املوارد الرعوية فى الوطن العربى.  	

•يحدد اأ�ساليب تنمية املراعى . 	
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الرثوة احليوانية وال�سمكية( بالوطن العربى. • يقرتح و�سائل لتنمية الإنتاج الزراعى )املحا�سيل الزراعية – 	

•يقدم منوذج مل�رشوعات التنمية الزراعية امل�ستدامة 	

املجال الثالث : النظم البرشية

املعيار الأول : حتديد جمالت النظم الب�رشية وتوزيعاتها

املوؤ�صرات :

•ي�ستنتج بع�س موؤ�رشات التنمية الب�رشية . 	

•يحدد دور جغرافية التنمية يف مواجهة امل�سكالت ) الفقر-  البطالة - الأمية .....(.  	

•ي�رشح احلالة التعليمية وال�سحية لل�سكان وعالقتهما مبجالت التنمية. 	

الوفيات الأطفال اأقل من خم�س  • يقارن بني مقايي�س وموؤ�رشات التنمية ال�سحية ) العمر املتوقع عند امليالد – 	

)...... �سنوات– ن�سبة الأطباء 

املعيار الثانى : تعرف اأمناط النظم القت�سادية وتوزيعاتها

املوؤ�صرات :

•يو�سح مفهوم التنمية القت�سادية و متطلباتها ومعوقاتها. 	

•ي�رشح اأهمية التنمية القت�سادية. 	

•يحدد ا�سرتاتيجيات التنمية القت�سادية و اأ�ساليبها. 	

معدل البطالة...(. • يتعرف بع�س موؤ�رشات التنمية القت�سادية )متو�سط الدخل – معدل الفقر – 	

•ي�ستخل�س من م�سادر املعلومات خطط تنمية الأن�سطة القت�سادية فى مناطق خمتلفة بالوطن العربي . 	

•يقدم مناذج ملوؤ�رشات التنمية القت�سادية فى بع�س الدول العربية . 	

اأقل من خم�س  معدل الأطباء- وفيات الأطفال  • 	 – يقراأ خرائط توزيع )متو�سط ن�سيب الفرد من الدخل القومى 

�سنوات ...( بالوطن العربى.

•ي�ستنتج من خريطة العامل مل�ستويات التنمية م�ستوى التنمية لبع�س الدول العربية.   	

املجال الرابع : التنمية واملجتمع والثقافة

املعيار الأول : تو�سيح مالمح التنمية الب�رشية

املوؤ�صرات :

•يحدد املق�سود بالتنمية الب�رشية. 	

•ي�ستنتج جمالت التنمية الب�رشية. 	
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•يحلل بع�س ا�سرتاتيجيات التنمية الب�رشية. 	

•يقارن بني بع�س اأدلة التنمية الب�رشية.  	

•يتابع بع�س م�رشوعات  التنمية الب�رشية فى وطنه العربي . 	

•ي�ستق�سى دور بع�س املنظمات املحلية والإقليمية والدولية يف تنفيذ برامج التنمية الب�رشية. 	

•يكتب تقريراً عن اأحد برامج التنمية الب�رشية يف وطنه العربي . 	

املعيار الثانى : حتليل العالقات املتبادلة بني التنمية القت�سادية والب�رشية

املوؤ�صرات :

•ي�ستنتج اأثر برامج التنمية القت�سادية يف حتقيق التوازن القت�سادي . 	

•ي�سف دور التنمية القت�سادية امل�ستدامة فى الرتقاء بالبيئة . 	

•يقيم اأثر بع�س برامج التنمية القت�سادية على التنمية الب�رشية فى بع�س الدول. 	

•يقيم اأثر التكنولوجيا احلديثة فى جناح برامج التنمية القت�سادية والب�رشية فى بع�س الدول. 	

•ي�ستنتج العوامل املوؤثرة فى قوة الدولة اقت�ساديا من خالل درا�سة بع�س النماذج التنموية الرائدة.  	

املعيار الثالث : حتديد اختالف الثقافات داخل الوطن الواحد

املوؤ�صرات : 

•ي�ستنتج مقومات التنمية يف الوطن العربي. 	

•يعطى اأمثلة لربامج التنمية فى الوطن العربى. 	

•يذكر بع�س املنظمات املهتمة بالتنمية فى الوطن العربى. 	

•يعدد التحديات التى تواجه التنمية فى الوطن العربى و يقرتح حلولً لها. 	

•يقدر قيمة اختالف الثقافات داخل املجتمع فى جناح برامج التنمية القت�سادية والب�رشية . 	

املجال الخامس : القيمة النفعية للجغرافيا

املعيار الأول : حتديد دور اجلغرافيا فى تف�سري املا�سي

املوؤ�صرات :

•ير�سد نتائج التنمية القت�سادية والب�رشية على بع�س الدول مثل الربازيل وماليزيا. 	

•يوظف موؤ�رشات ومقايي�س التنمية فى احلكم على جناح التنمية فى وطنه العربي. 	

•يحدد القيمة النفعية جلغرافية التنمية . 	
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•يقيم برامج التنمية يف وطنه العربي . 	

الأرا�سى  • يقارن بني �سيا�سات وبرامج ا�ستخدام املوارد واإدارتها )املائية- املعدنية وم�سادر الطاقة- املراعى– 	

الزراعية(.

املعيار الثاين : بيان دور اجلغرافيا فى تف�سري الو�سع احلايل وتوقع امل�ستقبل

املوؤ�صرات :

•يكتب مقالً ي�سجل فيه النتائج املتوقعة لأحد برامج التنمية فى وطنه العربي. 	

•يقرتح �سيا�سات لرت�سيد ا�ستخدام واإدارة املوارد املتاحة بالوطن العربى. 	

•ي�ستخدم تكنولوجيا املعلومات لتعرف التداعيات امل�ستقبلية مل�سكلة تنموية يف وطنه العربي. 	

•ي�سجل اأهم اإ�سهامات التكنولوجيا فى حتقيق التنمية. 	

•يو�سح دور ال�سور الف�سائية فى الك�سف عن املوارد الطبيعية. 	

•يكتب تقريراً عن ق�سية من ق�سايا جغرافية التنمية م�ستخدماً تكنولوجيا املعلومات . 	

•يتنباأ مبخرجات حمتملة لأحد خطط جغرافية التنمية فى وطنه . 	

•يوظف املعلومات اجلغرافية فى جمالت التنمية حا�رشاً وم�ستقبالً. 	

•يتنباأ بالتحديات التي تواجه التنمية يف الوطن العربي.  	

• يقرتح �سيناريوهات م�ستقبلية للتنمية يف الوطن العربي.	

اللقاء الأول فى منهج جغرافية التنمية

نود فى هذا اجلزء عزيزى املعلم / عزيزتى املعلمة اأن نقدم لك بع�س النقاط املهمة التى يجب اأن 

تتناولها عند لقائك الأول مع طالبك فى منهج جغرافية التنمية :

اأوًل: لبد من احلديث عن اأهمية مادة اجلغرافيا فى حياة الفرد من حيث ما تقدمه من معلومات وحتليالت عن الوطن 

والأوطان املجاورة والعامل باأ�رشه حتى ت�ستطيع اأن تواكب ما حولك من اأحداث، كما ميكن احلديث عن اأكت�ساب جمموعة 

من املهارات الكادميية واملهارات احلياتية للفرد مع اعطاء اأمثلة لذلك، كما تركز على دور اجلغرافيا فى تعلم وتعليم 

املواطنة وقيمها واكت�ساب منظمومة قيمية توجه �سلوك حياة الطالب.

ثانيًا: لبد من احلديث اأي�سًا عن املنهج » جغرافية التنمية مناذج عاملية وتطبيقات عربية« بكونه فرع جديد من فروع 

اجلغرافيا.

ثالثًا: ا�ستعرا�س فهر�ست الكتاب وتعرف الوحدات الرئي�سة وما ت�ستمل عليه من درو�س.

لدى  حتقيقها  ت�ستهدف  التى  والقيم  واملهارات  املفاهيم  وحتديد  وحدة  كل  مقدمة  قراءة  �رشورة  على  التاأكيد  رابعًا: 

طالبك.

والر�سوم  التوزيع  قراءة وحتليل خرائط  اإىل  بالإ�سافة  التكنولوجيا،  التعامل مع م�سادر  اأهمية  على  التاأكيد  خام�صًا: 

البيانية وتف�سريها.
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ااإلطار النظرى

ثانًيا : اجلانب التطبيقى
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الدرس األول : جغرافية التنمية ومجاالتها

مقدمة الدر�س

يتناول الدر�ض مفهوم التنمية ومراحل تطور هذا املفهوم ويعر�ض عدد من املفاهيم اجلديدة فى التنمية 

، كما يتناول مبادىء ومتطلبات التنمية ، ويو�ضح الدر�ض العالقة بني التنمية واجلغرافيا وظهور فرع 

جغرافية التنمية و اأهم جماالتها.

اأهداف الدر�س 

الطالب  يكون  اأن  ينبغى  الدر�ض  نهاية  فى 

قادرًا على اأن:

يحدد مراحل تطور مفهوم التنمية. x 

يحدد مبادئ التنمية. x 

اجلغرافيا  من  كل  بني  العالقة  ي�ضتنتج  x 

والتخطيط والتنمية.

يعدد جماالت جغرافية التنمية. x 

يقدر قيمة اجلغرافيا ودورها فى عملية  x 

التنمية.

فى  الدولية  املعلومات  �ضبكة  ي�ضتخدم  x 

عن  جغرافية  معلومات  على  احل�ضول 

التنمية.

يقدر قيمة االإن�ضان ودوره فى التنمية. x 

املفاهيم  

تنمية - جغرافية التنمية - الدخل 

الفردى - الدخل القومى

املهارات والقيم

قراءة وحتليل ال�ضور - تنظيم  x 

وحتليل املعلومات اجلغرافية

فى  التخطيط  قيمة  ت��ق��دي��ر  x 

احلياة

تقدير قيمة العلم x 

الق�ضايا 

البيئة وحمايتها واملحافظة  x 
عليها وجتميلها 

امل���وارد  ا���ض��ت��خ��دام  ح�ضن  x 

وتنميتها 

الزمن : ح�ضتان 

املكان : حجرة الدرا�ضة

م�ضادر التعلم : 

الكتاب املدر�ضى ، بطاقات ، �ضور ، �ضبكة 

املعلومات الدولية )االإنرتنت( 

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

املناق�ضة واحلوار – التدري�ض التبادىل– 

الع�ضف الذهنى  
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خطوات السير في الدرس 
التهيئة :

� اعر�ض على الطالب ال�ضورتني )اأ( و )ب( 
ا�ضرتاتيجية  وا�ضتخدم  املدر�ضى  بالكتاب 

اأكرب  الع�ضف الذهنى واطلب منهم ت�ضجيل 

عدد من االختالفات بني ال�ضورتني. 

على  و�ضجلها  الطالب  اإجابات  تلقى   �
ال�ضبورة .

وا�ضتبعد  االإجابات  الطالب  مع  ناق�ض   �
االإجابات غري املنطقية .

ا�ضرتاتيجية املناق�ضة واحلوار

� وجه الطالب لقراءة االأ�ضئلة التالية 

1. ما الفرق بني  ال�ضورتني ؟

2. يف اأى من املجتمعني  تتوقع توفر �ضبل 

احلياة الكرمية؟ 

3. من وجهة نظرك اأى من املجتمعني ميكن 

والق�ضايا  االأحداث  يف  تاأثري  له  يكون  اأن 

العاملية ؟

؟ميكن  تعي�ض  اأن  حتب  جمتمع  اأى  يف   .4

اقرتاح اأ�ضئلة اأخرى .

� خ�ض�ض لهم دقيقتني للتفكري ثم

� تلقى اإجاباتهم وناق�ضها.

� تو�ضل من خالل املناق�ضة  اأن املجتمعات تختلف يف درجة تقدمها وما حتققه من تنمية .

� و�ضح لهم اأننا �ضوف نتعرف فى هذا الدر�ض على مفهوم التنمية وجماالتها و�ضجل عنوان الدر�ض على ال�ضبورة.

الدرس ا�ول

جغرافية التنمية ومجاالتها 

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

 .يحدد مراحل تطور مفهوم التنمية

 .يحدد مبادئ التنمية

 .يستنتج متطلبات التنمية

  يستنتج العالقة بين كل من الجغرافيا
والتخطيط والتنمية.

 .يعدد مجاالت جغرافية التنمية

  يقدر قيمة الجغرافيا ودورها في عملية
التنمية.

  يستخدم شبكة المعلومات الدولية
(اإلنترنت) في الحصول على معلومات 

جغرافية عن التنمية.

 .يقدر قيمة اإلنسان ودوره في التنمية

مفاهيم الدرس
تنمية ـ جغرافية التنمية ـ الدخل القومي ـ 

الدخل الفردي.

المهارات والقيم 
 .قراءة وتحليل الصور

  .تنظيم وتحليل المعلومات الجغرافية

  .تقدير قيمة وأهمية التخطيط في الحياة

  .تقدير قيمة العلم

القضايا المتضمنة 
  البيئة وحمايتها والمحافظة عليها

وتجميلها.

 .حسن استخدام الموارد وتنميتها

4(    )      

استعد للدرس

:   /  
أمامك صورتان لمجتمعين مختلفين في درجة تقدمهما. الحظهما جيًدا ثم 

ناقش مع معلمك وزمالئك األسئلة التي تليهما:

( ) ( ) 
ما الفرق الرئيس بين الصورتين؟  

في أي من المجتمعين تتوقع توفر سبل الحياة الكريمة؟  

من وجهة نظرك أي من المجتمعين يمكن أن يكون له تأثير في األحداث   
والقضايا العالمية؟

في أي مجتمع تحب أن تعيش ولماذا؟  
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عرض الدرس : 

ا�ضرتاتيجية الع�ضف الذهنى

نق�ضد  ماذا  ذهنى  ع�ضف  �ضوؤال  اطرح   •
بالتنمية ؟

الذى  التعريف  بكتابة  طالب  كل  كلف   •
ا�ضتنتجه يف كرا�ضته .

التخطيطى  ال�ضكل  الطالب  على  اعر�ض   •
اخل���ا����ض مب���راح���ل ت���ط���ور م��ف��ه��وم 

من  قدر  اأكرب  بت�ضجيل  وكلفهم  التنمية 

اال�ضتنتاجات .

ا�ضرتاتيجية التعلم التعاونى

• ق�ضم الطالب اإىل جمموعات وكل جمموعة 
لها قائد ومقرر ومقياتى ....اإلخ. 

• كلف املجموعات  بقراءة اجلزء اخلا�ض 
بتطور مراحل التنمية .

• ميكنك توفري بع�ض املعلومات االإ�ضافية 
عن مراحل التنمية.

• اطرح بع�ض الت�ضاوؤالت على املجموعات 
كالتاىل :

1. ما املق�ضود بالتنمية االقت�ضادية؟

2. ما املق�ضود بالتنمية الب�رشية؟

3. ما الفرق بني التنمية االقت�ضادية والتنمية الب�رشية؟

4. ما املق�ضود بالتنمية امل�ضتدامة ؟

الطالب اإىل قراءة  اأ�ضف اإىل معلوماتك  واخلا�ضة باملوؤمترات الدولية الثالثة حتت رعاية االأمم املتحدة  والتى  • وجه 
تو�ضح تطور مفهوم التنمية .

• اترك للمجموعات فر�ضة للعمل والنقا�ض و�ضجعهم على التعاون واحلوار.
اإليه من نتائج. • اطلب من كل جمموعة عر�ض ما تو�ضلت 

اإىل ا�ضتنتاج مفهوم التنمية. • تو�ضل معهم 
• اأكد من خالل املناق�ضة على مفهوم التنمية امل�ضتدامة.

الربط بني  “البيئة وحمايتها واملحافظة عليها وجتميلها” ، وذلك من خالل  تناول ق�ضية  املعلم  ميكنك هنا عزيزى 

الطبيعية والب�رشية  الييئة  اإىل احلفاظ على موارد  التنمية امل�ضتدامة تهدف  اأن  التنمية امل�ضتدامة والبيئة حيث  مفهوم 

واحلد من التدهور البيئى   واطلب منهم ذكر اأمثلة ملظاهر التدهور البيئى  فى جمتمعهم ومناق�ضة اأ�ضبابه وكيفية احلد 

منه. 

5

     

 

وما  تقدمهـا  درجـة  في  تختلف  المجتمعـات  أن  سبق:  مما  نستنتج 
تحققـه من تنمية�

    

 

مفهوم التنمية  أوالً:
أهم  من  التنمية  مفهوم  يعد 

بدأ  والذي  العالمية  المفاهيم 
منذ  واضحة  بصورة  يظهر 
ية  اآلسيو الدول  استقالل 
من   الستينيات  في  واإلفريقية 

القرن العشرين، وقد مر مفهوم 
التنمية بعدة مراحل. كما يوضحها 

الشكل المقابل.

١  التنمية االقتصادية 
برز مفهوم التنمية بداية في علم االقتصاد حيث استخدم للداللة على عملية 
التغييرات الجذرية في مجمتع معين بهدف استغالل  إحداث مجموعة من 

الموارد االقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائدها.

٢  التنمية البشرية 
اتسع المفهوم التقليدي للتنمية الذي كان يرتكز على الجانب االقتصادي 
ليشمل مفاهيم جديدة؛ فبرزت على الساحة محاوالت لتفسير التنمية وتعريفها 
من منظور اجتماعى إنساني فظهر مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم 
قدرات الفرد وتحسين مستوى معيشته في المجتمع والقضاء على الالمساواة 

والحد من الفقر والبطالة.

٣  التنمية المستدامة 
مع تزايد الوعي لدى الدول والهيئات والمؤسسات واألفراد بقضايا البيئة 
والمجتمع ظهر مفهوم جديد للتنمية، وهو التنمية المستدامة والذي يعني تلبية 
احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بحقوق األجيال القادمة في 

أضف إلى معلوماتك: 
      
       
.     

  :( )  
  «  »  

.   
 :( )  

   «  »  
.   

  :( )  
  «  »  
.    

      
     
    
     

.   

 

 

 

   

تطبيقات تكنولوجية:
     
      
 United    
 Nations Development Programme

 :     (UNDP)

http://www.undp.org/content/rbas/ar/
home/library/huma_development/
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التالية   العبارة  يف  الطالب  ناق�ض   •

على  امل�ضتدامة  التنمية  فكرة  “تقوم 

اأن يهدر موارد  للحا�رش  اأنه اليجوز  مبداأ  

امل�ضتقبل”.

الربنامج  ملوقع  الطالب  توجيه  ميكنك   •

على  للح�ضول  املتحدة  لالأمم  االإمنائى 

تقرير التنمية الب�رشية.

ا�ضرتاتيجية التدري�ض التبادىل

املجموعة  جمموعتني  اإىل  الطالب  • ق�ضم 

االأوىل تتناول مبادىء التنمية  واملجموعة 

الثانية تتناول متطلبات التنمية. 

الفقرة  قراءة  جمموعة  كل  من  اطلب   •

يف  الرئي�ضة  االأفكار  وحتديد  بها  اخلا�ضة 

يف  حمددة  نقاط  يف  وت�ضجيلها  الفقرة 

بطاقات خا�ضة بكل جمموعة.

• اطلب من مقرر املجموعة االأوىل التى تناولت مبادىء التنمية  قراءة االأفكار التى تو�ضلوا اإليها وناق�ضها معهم ومن 

املتوقع اأن تكون كالتاىل :

1. يجب اأن ت�ضمل التنمية جميع جوانب احلياة ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية .

2. توجد عالقة تكاملية بني جميع قطاعات التنمية املختلفة .

3. يجب حتقيق التوازن بني اجلوانب االقت�ضادية واالجتماعية والبيئية 

4. �رشورة احلفاظ على حقوق االأجيال القادمة يف اال�ضتفادة من موارد البيئة .

6(    )      

تلبية احتياجاتها. فهي تهدف إلى الوفاء بحاجات البشر والحفاظ على الموارد 
البيئي، ولتحقيق ذلك يجب  البشرية والطبيعية ومحاولة الحد من التدهور 
إدارة الموارد  التوصل إلى توازن بين التنمية االقتصادية والبشرية من جهة و

وحماية البيئة من جهة أخرى.

فالتنمية المستدامة تضمن تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية وحماية 
البيئة والمجتمع؛ أي أنها المجال الذي يشترك فيه المجتمع والبيئة واالقتصاد.

نستنتج من ذلك أن التنمية: هي جهود منظمة تبذلها أي دولة وفق تخطيط 
مسبق للتنسيق بين اإلمكانات البشرية من ناحية والموارد الطبيعية المتاحة 
والدخل  القومي  الدخل  مستويات  أعلى  تحقيق  بقصد  أخرى،  ناحية  من 

الفردي، ومستويات أعلى للمعيشة والرفاهية االجتماعية.

مبادئ التنمية  ثانًيا:
ترتكز التنمية على عدة مبادئ يلخصها الشكل التالي:

 

١  الشمولية: 
الحياة سواء  أن تشمل كل جوانب  أي يجب  بالشمولية،  التنمية  تتصف 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما تشارك فيها جميع المؤسسات 

بالدولة، الحكومية أو الخاصة.

٢  التكامل: 
تعد التنمية عملية تكاملية حيث توجد عالقات تبادلية وتكاملية بين جميع 
التقدم في  المختلفة ويتأثر كل قطاع باآلخر ويؤثر فيه، فمثًال  القطاعات 
قطاعي الصحة والتعليم يؤثر في القطاع االقتصادي؛ لذلك يجب أن تهتم التنمية 
بجميع القطاعات المختلفة داخل الدولة حتى ال يحدث نمو لقطاع على حساب 

القطاعات األخرى.

فكر وناقش: 
     
       

.  
.(     )

قيم أتعلمها:
      
      
     
     

.  

أضف إلى قاموسك  
   :  
    
    
  )   
   (....     

.      
    :  
 .     
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من  عدد  �ضياغة  الطالب  من  اطلب   •

اأن  املتوقع  ومن  الن�ض  حول  االأ�ضئلة 

تكون كاالآتى :

• ما اأهم مبادىء التنمية ؟ 

• ما املوؤ�ض�ضات التى ميكن اأن ت�ضارك يف 

التنمية ؟

على  ما  قطاع  يف  التنمية  توؤثر  كيف   •

تنمية القطاعات االأخرى ؟

• ماذا يق�ضد باال�ضتدامة ؟

• كيف نحفظ حقوق االأجيال القادمة يف 

موراد البيئة؟ 

باقى  م��ع  ال��ت�����ض��اوؤالت  ن��اق�����ض ه���ذه   •

الطالب.

ا�ضتخدام   ح�ضن  ق�ضية  ت��ن��اول  ميكنك   •

ندرة  على  موؤكدًا  وتنميتها   امل���وارد 

املحافظة  ���رشورة  وبالتاىل   امل��وارد 

القادمة فى  االأجيال  عليها  وحفظ حق 

اال�ضتفادة منها حيث اأنها قيمة توؤكد عليها االأديان ال�ضماوية وكذلك الد�ضتور امل�رشى .

• كلف الطالب بتحديد املفاهيم والعبارات ال�ضعبة بالفقرة واال�ضتف�ضار عنها. 

• و�ضح للطالب اأهم املفاهيم والعبارات ال�ضعبة يف الن�ض. 

• ا�ضاأل الطالب ما االأفكار الرئي�ضة التى تتوقع اأن يتحدث عنها الدر�ض يف الفقرات التالية :

• تلقى توقعاتهم وناق�ضها .

• انتقل للمجموعة الثانية اخلا�ضة مبتطلبات التنمية اطلب من مقرر املجموعة قراءة االأفكار التى تو�ضلوا اإليها وناق�ضها 

معهم ومن املتوقع اأن تكون كالتاىل :
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٣  االستدامة 
يقصد بها تنمية الموارد بحيث تلبي حاجة األجيال الحالية دون تدهور 
القادمة؛ فهى تبحث في برامجها عن  للموارد بما يؤثر على حقوق األجيال 
التوازن بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية في الحاضر والمستقبل.

متطلبات التنمية ثالًثا:
ـ  (اقتصادية  أهمها  أبعـاد  للتنميـة عدة   :   /  
اجتماعية ـ بيئية) ولكي نتمكن من تحقيق هذه األبعاد البد من توافر بعض 

األساسية. المتطلبات 

:    

متطلبات التنمية

 
   

   
    
   
  

 
     
  .    

   
    

   
   

 

 
    

   
   

 
    

   
   

   
 

    
    

 

العالقة بين الجغرافيا والتنمية رابًعا:
تعتمد الجغرافيا على دراسة األقاليم من حيث الظروف الطبيعية والبشرية 
مما يعطي صورة واضحة ألي متخذ قرار في كل مجاالت الحياة، ويأتي في 
مقدمتها موضوع التنمية، فمن الصعب أن يبدأ أي مشروع إال من خالل دراسة 

قيم أتعلمها:
    
    

.  

فكر وناقش: 
     
      
     

.
     

.    
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خصائص المكان المطلوب تنميته وتطويره جغرافًيا لتحديد أهم متطلبات 
إمكاناتها  بتنوع مواردها و تتميز  المكان،. ونظًرا ألن األقاليم  لهذا  التنمية 
ومشكالتها لذلك تستمر الحاجة إلى علم الجغرافيا، حيث يتولى هذا العلم 
دراسة الموارد واإلمكانات من أجل وضع الخطة المثلى لتنمية اإلقليم، ومن 

هنا تتجلى قيمة ونفعّية علم الجغرافية بالنسبة للتنمية.

من خالل ما سبق:
استنتج طبيعة العالقة بين الجغرافيا والتنمية وناقشها مع معلمك.

ونتيجة للدور الحيوى لعلم الجغرافيا في التنمية، ظهر فرٌع جديد من فروع 
الجغرافيا، وهو جغرافية التنمية.

:   
          
          

.      

وجغرافية التنمية تسهم في التخطيط لتنمية الموارد وحسن استغاللها عن 
طريق توفير قواعد البيانات الجغرافية لتنمية البيئة باألساليب العلمية التي 

ُتمكن المتخصصين من إدارة الموارد وتنميتها.

مجاالت جغرافية التنمية  خامًسا:
تتعدد مجاالت جغرافية التنمية ولعل من أهمها ما يوضحه الشكل التالي:

    

   

١  تنمية الموارد البيئية:
يعتمد نجاح مشروعات التنمية على مدى توافر الموارد الالزمة لتنفيذها. ولذلك 
فإن جغرافية التنمية تتيح قدًرا من البيانات المهمة لمتخذي القرار بهذا الشأن، 
حيث تهتم جغرافية التنمية بإدارة واستخدام موارد البيئة وصيانتها والحفاظ عليها 

أضف إلى معلوماتك:
    
    
     
     
     
     
     
     

.     

أضف إلى معلوماتك:
      
 )    
  (   
    
    
    
     
     
    

.    

أضف إلى قاموسك  
     :
    

.     

1. ال ميكن حتقيق تنمية اقت�ضادية بدون 

ا�ضتقرار �ضيا�ضى. 

2. راأ�ض املال واخلربة الفنية والتكنولوجيا 

متطلب اأ�ضا�ضى للتنمية. 

االهتمام  من  البد  التنمية  3.لتحقيق 

التعليم  م�ضتوى  ورفع  الب�رشى  بالعن�رش 

وال�ضحة. 

4. التنمية لها متطلبات بيئية مهمة منها 

االأجيال  حقوق  وحفظ  اال�ضتهالك  تر�ضيد 

القادمة يف املوارد. 

االأ�ضئلة  من  عدد  ب�ضياغة  الطالب  كلف   •

حول الن�ض ومن املتوقع اأن تكون كاالآتى :

ال�ضيا�ضى  اال�ضتقرار  بني  العالقة  ما   .1

والتنمية ؟

التعليمى  امل�ضتوى  رفع  اأهمية  ما   .2

وال�ضحى ؟

3. ما اأهم املتطلبات البيئية للتنمية ؟

4. ما دور التكنولوجيا وراأ�ض املال فى للتنمية ؟

• كلف الطالب بتحديد املفاهيم والعبارات ال�ضعبة بالفقرة واال�ضتف�ضار عنها. 

• و�ضح للطالب اأهم املفاهيم والعبارات ال�ضعبة يف الن�ض. 

• ا�ضاأل الطالب ما االأفكار الرئي�ضة التى تتوقع اأن يتحدث عنها الدر�ض يف الفقرات التالية؟ 

. • تلقى توقعاتهم وناق�ضها 

• اطرح على الطالب �ضوؤال ع�ضف ذهني ما العالقة بني اجلغرافيا والتنمية ؟

• اترك للطالب فر�ضة للتفكري وت�ضجيل اأكرب قدر من العالقات بني اجلغرافيا والتنمية .

. اإجابات الطالب وناق�ضهم فيها وا�ضتبعد االإجابات غري ال�ضحيحة  • تلقى 
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اخلا�ضة  اجلزء  بقراءة  الطالب  كلف   •
والتنمية  اجلغرافيا  بني  بالعالقة 

وا�ضتخال�ض مفهوم جغرافية التنمية .

اخلا�ض  اجلزء  لقراءة  الطالب  وجه   •
واجلغرافيا  التخطيط  بني  بالعالقة 

والعالقة بني التخطيط والتنمية. 

• اأكد لهم اأهمية التخطيط فى حياتنا. 
اأن  للطالب  و�ضح  التعريف  خالل  من   •
متعددة  جماالت  التنمية  جلغرافية 

اإىل جمموعات وكلف كل  ق�ضم الطالب 

جماالت  من  جمال  بقراءة  جمموعة 

البيئة  موارد  )تنمية  وهى  التنمية 

التنمية   – االقت�ضادية  التنمية   –
الب�رشية(.

التعاون  وعزز  املجموعات  عمل  تابع   •
وتوزيع االأدوار والنقا�ض بينهم. 

املجال  بتلخي�ض  جمموعة  كل  كلف   •
اأمام  نقاط وعر�ضه  اختارته فى  الذى 

االأ�ضئلة  وتلقى  ومناق�ضته  الطالب 

واالإجابة عنها.

اجلديدة  املفاهيم  لقراءة  الطالب  وجه   •
بالفقرة مثل االإدارة ، التخطيط  ، االإقليم  ، وت�ضجيلها فى بطاقات وناق�ضها معهم.

• كلف الطالب بجمع املفاهيم اجلديدة بالدر�ض  وت�ضجيلها فى قامو�ض خا�ض بهم .
• ناق�ض مع الطالب ق�ضية الدر�ض “ التنمية �ضبيلنا مل�ضتقبل اأف�ضل “ ووجه الطالب لقراءة الق�ضية وما يليها من ت�ضاوؤالت 

ومناق�ضتها ثم ت�ضجيل النتائج فى االأن�ضطة والتدريبات.

امللخص السبورى :

• كلف طالبك با�ضتخال�ض عنا�رش الدر�ض الرئي�ضة و�ضجلها على ال�ضبورة واطلب منهم تدوينها. 

التقومي : 

• كلف الطالب بحل االأن�ضطة والتدريبات بالكتاب املدر�ضى.
• اطرح ال�ضوؤال التاىل على الطالب ا�ضتعدادًا للدر�ض القادم :

ما الدور الذى تتوقعه  للتقنيات احلديثة باجلغرافيا فى جمال التنمية ؟
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وذلك بتحديد مجموعة من المؤشرات البيئية التي يجب االلتزام بها في مشروعات 
التنمية ومن أهم هذه المؤشرات ضرورة الحفاظ على مكونات البيئة وحمايتها 
من التلوث بجميع أنواعه كتلوث الهواء، والماء والتربة...إلخ. فضًال عن ضرورة 
الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على عدم إهدارها أو تغيير معالمها الطبيعية.

٢  التنمية البشرية:
ال تنمية بدون بشر، فالبشر هم القائمون على التنمية، وهم المستفيدون 
منها وتهدف التنمية البشرية إلى تنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن 
وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين وذلك من خالل توفير فرص مالئمة 
للتعليم والتدريب وزيادة الخبرات، لذلك فدراسة خصائص السكان (النمو ـ 
التوزيعـ  التركيب) في أي دولة هي البداية الحقيقية لتنفيذ مشروعات التنمية، 
فكل مشروعات التنمية تستهدف تلبية حاجات اإلنسان سواء في التعليم أو 

الصحة أو العمل أو السكن، وغيرها. 

لذلك تهتم الكثير من دول العالم بالتنمية البشرية وذلك من خالل تحسين 
األحوال الصحية والتعليمية من أجل توفير قوى بشرية يمكن أن تساهم فى 

عمليات التنمية بكفاءة عالية.

٣  التنمية االقتصادية:
أساليب  المتاحة واستنباط  الموارد  اإلنتاج واستخدام  إلى زيادة  تهدف 
إنتاجية جديدة أفضل وخلق تنظيمات أفضل؛ مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي. 

وللجغرافيا دور بارز في مجاالت التنمية االقتصادية، وذلك من خالل ما 
تتيحه من دراسات مهمة في هذا المجال، تساعد متخذي القرار على اختيار 
أنسب المواقع لتنفيذ خطط التنمية، حيث تقدم الدراسات الجغرافية بيانات 
عن خصائص السطح والتربة والمناخ وهي من أساسيات اختيار أنسب المواقع 
لتنفيذ خطط التنمية الزراعية، كما تفيد الدراسات الجغرافية في دراسة النقل 
وأنواعه وخصائص شبكات الطرق من أجل تحديد أهم المواقع الالزمة إلنشاء 

مشروع صناعي.

 :  
      .«    »

.        

:   

    

 
 

   

.

أضف إلى قاموسك  
    :
     
    

.  
    :
     
       
     

.   
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الدرس الثانى : التقنيات احلديثة ودروها فى جغرافية التنمية

مقدمة الدر�س

يتناول الدر�ض التقنيات احلديثة مثل اال�ضت�ضعار من بعد ونظم املعلومات اجلغرافية ودروها فى جماالت 

التنمية املختلفة  بالن�ضبة لتنمية موارد البيئة والتنمية االقت�ضادية والتنمية الب�رشية ويت�ضمن الدر�ض 

العديد من املرئيات الف�ضائية لتدريب الطالب على  قراءتها  وحتليلها .

اأهداف الدر�س 

فى نهاية الدر�ض ينبغى اأن يكون الطالب 

قادرا على اأن : 

ونظم  بعد  من  اال�ضت�ضعار  مفهوم  • يحدد 
املعلومات اجلغرافية

اجلغرافية  املعلومات  ونظم  دور   • ي�ضتنتج 
فى التنمية .

• يقراأ املرئيات الف�ضائية  ويحلل املعلومات 
اجلغرافية بها .

• يو�ضح دور املرئيات الف�ضائية الك�ضف عن 
املوارد الطبيعية. 

• يقدر اأهمية التقنيات احلديثة فى جماالت 
جغرافية التنمية.

املفاهيم  

ب��ع��د  - نظم  اال���ض��ت�����ض��ع��ار م��ن 

املعلومات اجلغرافية

املهارات والقيم

 – الف�ضائية •  املرئيات  ق��راءة 

املعلومات  وحت��ل��ي��ل  ت��ن��ظ��ي��م 

االآمن  اال�ضتخدام   – اجلغرافية 

للتكنولوجيا 

• تقدير قيمة العلم

الق�ضايا 

واملحافظة  وحمايتها  • البيئة 
عليها وجتميلها 

• ح�����ض��ن ا����ض���ت���خ���دام امل�����وارد 
وتنميتها 

• ال�����ض��ي��اح��ة وت��ن��م��ي��ة ال��وع��ى 
ال�ضياحى

الزمن :  ح�ضتان 

حجرة  اأو  الدرا�ضة  حجرة   : املكان 

امل�ضادر  

م�ضادر التعلم : 

 - �ضور   - بطاقات   - املدر�ضى  الكتاب 

�ضبكة االإنرتنت 

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

 – – التعلم التعاونى   املناق�ضة واحلوار 

الع�ضف الذهنى - التعلم البنائى 
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خطوات السير في الدرس 

التهيئة :

ا�ضرتاتيجية التعلم البنائى

�ضهد  اجلغرافيا  علم  اأن  للطالب  و�ضح   •

تطور كبري فى الفرتة االأخرية وظهرت 

التى  احلديثة  التقنيات  م��ن  العديد 

در�ضتها فى ال�ضف االأول الثانوى. 

وجه للطالب ال�ضوؤال التاىل  لت�ضاعدهم   •

على تذكر ما در�ضوه فى ال�ضف االأول 

علم  فى   احلديثة  التقنيات  اأهم  ما 

اجلغرافيا ؟

• من املتوقع اأن يذكر الطالب  اال�ضت�ضعار 

من بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 

بنظم   املق�ضود  م��ا   ال��ط��الب  اأ���ض��األ   •

واال�ضت�ضعار من  املعلومات اجلغرافية 

بعد ؟

اأهم تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية واال�ضت�ضعار من بعد ؟ • ما 

اترك للطالب فر�ضة للتفكري ثم تلقى اإجابات الطالب وكلف اأحد الطالب بت�ضجيلها على ال�ضبورة .

اأننا �ضوف نتعرف على هذه التنقنيات احلديثة ودروها فى التنمية و�ضجل عنوان الدر�ض على ال�ضبورة  • و�ضح للطالب 

10(    )      

استعد للدرس

:   /  

لقد درست في الصف األول الثانوي تقنيات الجغرافيا تذكر ما درسته من 
خالل مناقشة األسئلة التالية مع معلمك:

ما أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في علم الجغرافيا؟  

ما المقصود بكل من نظم المعلومات الجغرافية ـ االستشعار من بعد ـ نظام   
تحديد المواقع العالمي؟

ما أهم تطبيقات كل من نظم المعلومات الجغرافية ـ االستشعار من بعد في   
مجال علم الجغرافيا؟

الفترة األخيرة  العام السابق أن علم الجغرافيا قد شهد في  لقد عرفت في 
الذي حدث في كل من علوم  التطور  تطوًرا علميًّا هائًال وساعد على ذلك 
الحديثة  التقنيات  الحاسب اآللي وبرامجه، ومن أهم هذه  الفضاء، وعلوم 
الجغرافية  المعلومات  ونظم   (Remote Sensing) بعد  من  االستشعار 
(Geographic Information System)، حيث وجد العلماء أن أفضل وعاء لتنظيم 
الكم الهائل من البيانات التي أمكن الحصول عليها بعد ارتياد الفضاء باألقمار 
الصناعية هو ضرورة ربطها مكانيًّا، أو باألدق ربطها بالجغرافيا ألن الجغرافيا 

هي علم دراسة العالقات المكانية.

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادرا على أن: 

  يحدد مفهوم كل من االستشعار من بعد
و نظم المعلومات الجغرافية.

  يستنتج دور نظم المعلومات الجغرافية
في التنمية.

  يوضح دور المرئيات الفضائية في
الكشف عن الموارد الطبيعية. 

  يقدر أهمية التقنيات الحديثة في
مجاالت جغرافية التنمية.

مفاهيم الدرس
االستشعار من بعد ـ نظم المعلومات 

الجغرافية.

المهارات والقيم
 .قراءة المرئيات الفضائية

 .تنظيم وتحليل المعلومات الجغرافية

 .االستخدام اآلمن للكمبيوتر

 .تقدير قيمة العلم

القضايا المتضمنة 
  البيئة وحمايتها والمحافظة عليها

وتجميلها.

  حسن استخدام الموارد وتنميتها
السياحة، وتنمية الوعي السياحي.

الدرس الثاني

التقنيات الحديثة ودورها
في جغرافية التنمية
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عرض الدرس : 

اخلا�ض  التعريف  لقراءة  الطالب  وجه 

بنظم  املعلومات اجلغرافية واال�ضت�ضعار 

من بعد فى الكتاب املدر�ضى �ض 11.

احلديثة  التقنيات  اأن  للطالب  و�ضح   •

للجغرافية تلعب دورًا مهما  فى جماالت 

ال�ضكل  قراءة  اإىل  ووجههم  التنمية 

التخطيطي الذى يو�ضح ذلك �ض 11

ا�ضرتاتيجية التعلم التعاونى

جمموعات  ث��الث  اإىل  الطالب  ق�ضم   •

وكل جمموعة تختار جمال من جماالت 

التقنيات  دور  وتو�ضح  الثالثة  التنمية 

احلديثة به.

الذى  املجال  بقراءة  جمموعة  كل  كلف   •

املعلومات  �ضبكة  وا�ضتخدام  اخ��ت��ارت��ه  

الدولية للح�ضول على مزيد من املعلومات 

 .

• كلف كل جمموعة بتلخي�ض املعلومات التى وردت باملجال الذى تدر�ضه .

• ابداأ باملجموعة االأوىل وكلفها بعر�ض ما تو�ضلت اإليه من نتائج اأمام باقى املجموعات .

ومن املتوقع اأن تكون : 

واأعماقها  اجلوفية  املياه  توافر  ملناطق  توزيعات  خرائط  اإنتاج  للجغرافية  احلديثة  التقنيات  با�ضتخدام  اأمكن  ! 

وكميتها 

مت االإفادة من تقنيات اال�ضت�ضعار من بعد فى ا�ضتك�ضاف املعادن من خالل االأ�ضعة الكهرومغناطي�ضية . ! 

اأمكن التعرف على اأنواع االأج�ضام على �ضطح االأر�ض وخ�ضائ�ضها. ! 

11

        

وقد أصبحت معظم الدول المتقدمة تعتمد بشكل رئيس في مشروعاتها 
على نظم المعلومات الجغرافية وأدخلت هذه التقنيات في معظم المؤسسات 
فروع  كأحد  ـ  التنمية  جغرافية  أفادت  فقد  ولذلك  والخاصة.  الحكومية 
الجغرافيا ـ من هذه التقنيات الحديثة بشكل كبير، مما جعلها تقف وبقوة في 

مصاف العلوم التطبيقية.

دور التقنيات الحديثة في جغرافية التنمية 
التنمية،  مجاالت  في  ا  مهمًّ دوًرا  الجغرافية  في  الحديثة  التقنيات  تلعب 

يوضحها الشكل التالي: 
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التقنيات احلديثة فى اجلغرافية  ت�ضاعد   •

فى تتبع التغريات احلادثة فى منطقة 

ما .

امل��ج��م��وع��ات االأخ����رى الإع���داد  • وج���ه 

وميكنك  للمجموعة  وتوجيهها  اأ�ضئلة 

م�ضاعدتهم ببع�ض االأ�ضئلة كالتاىل : 

1. كيف تفيد التقنيات احلديثة فى الك�ضف 

عن موارد املياة ؟

خ�ضائ�ض  على  ال��ت��ع��رف  يتم  كيف   .2

االأر�ض  �ضطح  على  املتخلفة  االأج�ضام 

با�ضتخدام تقنيات اال�ضت�ضعار من بعد . 

خريطة  وحتليل  بقراءة  الطالب  كلف   •

باإفريقيا  اجلوفية  االآب���ار  اإنتاجية 

اال�ضتنتاجات  من  ق��در  اأك��رب  وكتابة 

عليها.

ا�ضرتاتيجية الع�ضف الذهنى

• اطرح على الطالب االأ�ضئلة التالية :

1. ما اأكرث املناطق الغنية مبوارد املياه اجلوفية ؟

2. ما املناطق التى يندر فيها وجود املياه اجلوفية .

3. ما �ضبب غنى بع�ض املناطق باملياه اجلوفية ؟ 

بالوادى  الزرعية  االأرا�ضى  على  العمرانى   الزحف  م�ضكلة  حلل  اجلوفية   املياة  من  االإف��ادة  مل�رش  ميكن  كيف   .4

والدلتا؟  

• ناق�ض الطالب فيما تو�ضلوا اإليه من ا�ضتنتاجات. 

12(    )      

١  تنمية موارد البيئة:
باستخدام برامج االستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية أمكن إنتاج 
خرائط توزيعات لمناطق توافر الموارد الطبيعة في مناطق محددة (موارد المياه ـ 
الخامات المعدنيةـ  مصادر الطاقة كالفحم والبترول والغاز الطبيعي ـ ...إلخ)، 
كما تفيذ هذه التقنيات في تحديد كمياتها وعمقها واالحتياطي المتوقع من كل 
خام ومن ثم استنتاج خرائط االستخدام المستقبلي لهذه الموارد. وبالتالي فإن 

التقنيات الحديثة تفيد فيما يلي:

أ        

لبعض  التقاطها  يتم  التي  الفضائية  المرئيات  التطبيقات  تلك  أمثلة  ومن 
المناطق موضحة وجود تكوينات من المياه الجوفية في المناطق ذات الشقوق 
واالنكسارات األرضية، وقد سارعت أغلب الدول في العالم ومنها الدول العربية 
التي تعاني من ندرة المياه في استخدام تلك التكنولوجيا المتقدمة لتحديد مواقع 
المياه الجوفية وأعماقها وكمياتها الستخدامها في مشروعات التنمية. وتوضح 

الخريطة التالية توزيع المياه الجوفية في قارة إفريقيا: 

�

الحظ واستنتج:
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• وجه الطالب اإىل قراءة ال�ضورة اجلوية  

�ضيناء  ف��ى  ال�ضخور  ب��ن��وع  اخل��ا���ض��ة 

باختالف  االأل���وان  اختالف  ومالحظة 

نوع ال�ضخر .

ال�ضورتني  ملالحظة  ال��ط��الب  وج��ه   •

وتاآكل  املناخية  بالتغريات  اخلا�ضة 

بالواليات  نيوجر�ضى  ف��ى  ال�ضواطئ 

امل��ت��ح��دة وت��ت��ب��ع ال��ت��غ��ري ال���ذى حدث 

ومناق�ضة اأ�ضباب هذا التغري.

معرفية  خريطة  بر�ضم  الطالب  كلف   •

فى  احل��دي��ث��ة  التقنيات  دور  ت��و���ض��ح 

اعطاء  مع  املختلفة  التنمية  جم��االت 

اأمثلة لكل جمال وناق�ضها معهم.

 : • اطرح على الطالب ال�ضوؤال التاىل 

ما دور اجلغرافيا وتقنياتها فى �ضيانة 

وحماية البيئة؟

اإجاباتهم وناق�ضهم فيها. • خ�ض�ض وقت كاف للتفكري وتلقى 

• وهنا ميكنك تناول ق�ضية ح�ضن ا�ضتخدام املوارد وتنميتهاواأكد على ندرة املوارد  وتعر�ضها لال�ضتزاف وبالتاىل ياأتى 

دور التقنيات احلديثة فى الك�ضف عن املوارد وا�ضتخدامها كما ميكنك تناول ق�ضية البيئة وحمايتها وجتميلها من خالل 

تو�ضيح دور التقنيات احلديثة فى احلد من تدهور البيئة و�ضيانتها.

13

ب        
:  

في  بعد  من  االستشعار  تقنيات  أفادت 
استكشاف المعادن من خالل استخدام األشعة 
الكهرومغناطيسية التي تنطلق من بعض أقمار 
أجهزة  عبر  الطائرات  وبعض  االستشعار 
تتفاعل  خاصة مستشعرات (Sensors) حيث 
هذه األشعة مع سطح األرض وترتد مرة أخرى 
أو  االرتداد  هذا  ويختلف  الطائرة،  أو  للقمر 
االنعكاس لهذه األشعة باختالف طبيعة الجسم 

الذي انعكست منه.

العلماء  تمكن  فقد  ذلك  على  واعتماًدا 
من التعرف بسهولة على أنواع هذه األجسام 
جسم  فلكل  باطنها،  وفي  األرض  سطح  على 
شكل مختلف في انعكاس األشعة، فتعكس 
المعادن األشعة باختالف خصائص كل معدن، 
وتعكس النباتات األشعة باختالف كل نوع، 

بل قد يختلف االنعكاس في نوع واحد من النباتات لظروف 
محددة كإصابة جزء منه بآفة من اآلفات الزراعية، كما يختلف 

االنعكاس أيًضا بسبب اختالف حرارة األجسام.

: جـ     
تعتمد مشروعات صيانة البيئة والحفاظ عليها من التدهور على 
قواعد بيانات تتمثل في التوزيع الجغرافي ألنماط البيئات، وخصائص 
هذه  تحديد  في  الجغرافيا  دور  ويأتي  ومتطلباته،  منها،  نمط  كل 
الخصائص لبيان مدى اإلفادة من كل نمط من أنماط البيئات، ومن 
ثم ضرورة الحفاظ عليها من التدهور، ومن خالل ذلك يمكن تتبع 
التغيرات الحادثة في منطقة معينة وتقدير التأثيرات المختلفة على 
المناطق المجاورة عن طريق مقارنة مجموعة من الصور والخرائط 
في فترات مختلفة. ومن األمثلة الواضحة في ذلك متابعة تطور تآكل 
الشواطىء ومدى التغيير الحادث فيها، والتغيرات المناخية والظواهر 

المرتبطة بها. 

.          ( ) 

      
.   
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• انتقل اإىل املجموعة الثانية التى تناولت 

بعر�ض  وكلفها  االقت�ضادية  التنمية 

باقى  اأم��ام  نتائج  من  اليه  تو�ضلت  ما 

املجموعات  ومن املتوقع اأن تكون :

اأهم  التنمية االقت�ضادية  من  تعد  ! 

م�ضتوى  لتوفري  التنمية  جماالت 

اقت�ضادى اأف�ضل لل�ضكان .

اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقدم  ! 

تهتم  ودرا���ض��ات  بيانات   قواعد 

للموارد  اجل��غ��راف��ى   ب��ال��ت��وزي��ع 

ال����الزم����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ االأن�����ض��ط��ة 

االقت�ضادية .

فى  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ت�ضاعد  ! 

املحا�ضيل  باإنتاجية  عن  الك�ضف 

الزراعية ومدى اإ�ضاباتها باالآفات  

وخ�ضائ�ض  اجل��وي��ة  والتقلبات 

املجارى املائية .

تلعب التقنيات احلديثة دورًا مهمًا فى التنمية ال�ضناعية وتوفري بيانات عن اأن�ضب املواقع الإن�ضاء امل�رشوعات  ! 

ال�ضناعية. 

 . للتقنيات احلديثة دورًا مهمًا فى الك�ضف عن االآثار والتنمية ال�ضياحية  !

• ناق�ض الطالب فيما تو�ضلوا  اإليه من ا�ضتنتاجات .

• اطرح على الطالب بع�ض االأ�ضئلة وكلفهم باالإجابة عنها.

• كيف تفيد التقنيات احلديثة فى التعرف على اأمناط ا�ضتخدام االأر�ض؟

	 وجه الطالب  اإىل قراءة وحتليل اخلريطة اخلا�ضة  با�ضتخدامات االأر�ض بالفيوم 

	 ناق�ض الطالب فى اال�ضتنتاجات  ووجه  اإليهم الت�ضاوؤالت االآتية :

14(    )      

٢  التنمية االقتصادية:
تعد التنمية االقتصادية من أهم مجاالت التنمية التي يسعى إليها المخطط 
بغرض توفير مستوى اقتصادي أفضل للسكان، ويأتي دور جغرافية التنمية 
القرار لتحديد أنسب أشكال  البيانات الالزمة لمتخذي  لتوفير قواعد  هنا 
المعلومات  نظم  توفره  ما  على  اعتماًدا  المطلوبة،  االقتصادية  التنمية 
للموارد  الجغرافي  بالتوزيع  تهتم  بيانات ودراسات  قواعد  من  الجغرافية 
الالزمة لتنمية وتنفيذ هذه األنشطة، كما أمكن من خالل المرئيات الفضائية 
إنتاج خرائط الستخدامات األرض  أقمار االستشعار من بعد  تنتجها  التي 
(Land use) بجميع أشكالها وأنواعها، وقد أفادت هذه الخرائط المهتمين 
بالتنمية االقتصادية كثيًرا إذ أصبح من السهل التعرف وبكل دقة على أنماط 

استخدام األرض.

في الصورة الفضائية التالية إحدى منتجات االستشعار من بعد وهي لمحافظة 
الفيوم، ويتضح منها استخدامات األرض بها.

.          ( ) 

أضف لمعلوماتك:
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1. ما اأكرث ا�ضتخدامات االأر�ض  انت�ضارا 

بالفيوم ؟

2. اأين تنت�رش مناطق العمران ؟

3. اأين تقع امل�ضطحات املائية ؟

وحتليل  ق���راءة  على  ال��ط��الب  درب   •

هذه  عن  لالإجابة  الف�ضائية  املرئيات 

االأ�ضئلة.

وناق�ضها  ال��ط��الب  اإج��اب��ات  تلقى   •

وو�ضحها.

املرئية  وحتليل  لقراءة  الطالب  وجه   •

الف�ضائية اخلا�ضة برتاكم احل�ضائ�ض فى 

جمرى نهر النيل  

• اطرح عليهم بع�ض الت�ضاوؤالت كالتاىل : 

1. ما تاأثري تراكم احل�ضائ�ض على املالحة 

النهرية وعلى كمية املياة  بالنهر ؟

2. ما دور التقنيات احلديثة فى معاجلة 

هذه امل�ضكلة ؟

اإجابات الطالب وناق�ضهم فيها واأكد على تنمية مهارات قراءة وحتليل املرئيات الف�ضائية. • تلقى 

• ناق�ض الطالب فى االأ�ضئلة التالية:

 !كيف ت�ضاعد  التقنيات احلديثة فى جمال الزراعية ؟

ال تنمية �ضناعية بدون توافر الدرا�ضات اجلغرافية ؟  ما مدى �ضحة العبارة التالية “  !

 !كيف �ضاعدت التقنيات احلديثة فى التنمية ال�ضياحية ؟

• ميكنك هنا تناول ق�ضية  ال�ضياحة وتنمية الوعى ال�ضياحى والتاأكيد على دور ال�ضياحة فى االقت�ضاد  و�رشورة املحافظة 

على االأماكن ال�ضياحية واآداب التعامل مع ال�ضياح.

15

أ     

ال يمكن إحداث تنمية زراعية بدون توفير الدراسات الجغرافية الالزمة عن 
أنواع التربة ومدى صالحيتها للزراعة، وتوافر موارد مياه الري، ومدى مالئمة 
المناخ، واحتياجات السوق (داخلي وخارجي)، وتساعد التقنيات الحديثة في 

المجال الزراعي فيما يلي:

األمراض واآلفات  ببعض  الزراعية  المحاصيل  بعض  إصابة  الكشف عن   
الزراعية مما دعا المخططين إلى سرعة التدخل لحل هذه المشكلة.

التعرف على تغير أنماط استخدام األرض في أي منطقة من العالم، وبالتالي   
تكشف عن حاالت التعدي على األراضي الزراعية، وقد ساعد ذلك على سن 

القوانين الرادعة لحماية ثروات الدول ومنع تعرضها للنفاد.

التنبؤ بإنتاجية أي محصول قبل حصاده.  

سرعة التنبؤ بالتقلبات المناخية ـ مثل موجات الصقيع أو الموجات الحارة   
المفاجأة. وتفادي المزارعون إمكانية تعرضهم لبعض األزمات التي قد تصل 
إلى حد الكوارث نتيجة هذه التغيرات والتي كان يصعب التنبؤ بها سابًقا، وهذا 
ما تقوم به األقمار الميترولوجية التي تختص بدارسة عناصر الجو المختلفة.

التعرف على خصائص المجارى المائية (الترع والمصارف واألنهار) ومدى   
تأثرها ببعض المشكالت التي من أهمها نمو وانتشار الحشائش المائية. 

الصورة الفضائية المرفقة توضح تراكم هذه 
بالنيل قرب مدينة  المواضع  الحشائش في أحد 
القاهرة وفي الجانب المقابل لمدينة شبرا الخيمة.

الحظ تراكم الحشائش المائية بشكل كثيف 
كما  النهرية،  المالحة  حركة  تعطيل  إلى  يؤدي 
التي  المياه،  من  هائلة  كميات  ضياع  في  يسهم 
يمكن االستفادة منها في ري المزيد من األراضي 

الزراعية.

ب    
الخام  المواد  لتوزيع  الجغرافية  الدراسات  توافر  بدون  صناعية  تنمية  ال 
المستخدمة ومصادر الطاقة المناسبة، وحاجة السوق من هذا المنتج مع تحديد 

أنسب المواقع المالئمة إلنشاء صناعات محددة.

أضف لمعلوماتك:
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تناولت  والتى  الثالثة  للمجموعة  انتقل   •
ما  بعر�ض  وكلفها  الب�رشية  التنمية 

باقى  اأم���ام  نتائج  م��ن  اإل��ي��ه  تو�ضلت 

املجموعات  ومن املتوقع اأن تكون :

على  العمرانية  التنمية  تعتمد  ! 

توفرها  ال��ت��ى  البيانات  ق��واع��د 

الدرا�ضات اجلغرافية. 

حتديد  احلديثة  التقنيات  ت�ضاعد  ! 

اجتاهات النمو العمرانى. 

ت�ضاعد التقنيات احلديثة فى ادارة  ! 

اال�ضعافات  الطبية الطارئة .

فى  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ت�ضاعد  ! 

انت�ضار  مدى  على  التعرف  �رشعة 

العدوى .

اخل��دم��ات  اأداء  ت��ق��ي��ي��م   مي��ك��ن  ! 

الطبية  من خالل نظم املعلومات 

اجلغرافية 

الإع���داد  االأخ����رى  امل��ج��م��وع��ات  • وج��ه 
وميكنك  للمجموعة  وتوجيهها  اأ�ضئلة 

م�ضاعدتهم ببع�ض االأ�ضئلة كالتاىل :

ما دور التقنيات احلديثة فى جمال العمران ؟ ! 

 ! ما جماالت ا�ضتخدام نظم املعلومات اجلغرافية فى اخلدمات الطبية وال�ضحية ؟

هل ميكن لنظم املعلومات اجلغرافية اأن تقلل من حوادث الطرق؟ ! 

• تلقىاإجابات الطالب عن االأ�ضئلة وناق�ضها معهم .

• وجه الطالب لقراءة وحتليل  املرئية الف�ضائية اخلا�ضة بالتطور العمرانى ملدينة �ضبني الكوم .

• كلف الطالب با�ضتنتاج اأهم الفروق بني املرئيتني الف�ضائتني. 

• ا�ض�األ  الطالب عما يلى:

1. النتائج املرتتبة على االمتداد العمرانى ؟

2. كيف ي�ضتفيد املخطط من املعلومات التى تو�ضحها املرئية الف�ضائية؟

 	

 	

16(    )      

جـ      
التنقيب عن اآلثار أحد تطبيقات االستشعار من بعد، حيث يمكن  يعد 
استخدام الصور الجوية والفضائية للكشف عن المواقع األثرية، عن طريق 
رؤية مظاهر سطح األرض وما تحتها، ويوفر ذلك الجهد والمال الكثير مما 

يساهم في التنمية السياحية. 

٣  التنمية البشرية:
أفادت جغرافية التنمية كثيًرا من تقنيات االستشعار من بعد ونظم المعلومات 
الجغرافية في مساعدة المخططين ومتخذي القرار في كثير من األمور المتعلقة 

باإلنسان وتنميته وتحسين ظروف حياته.

على سبيل المثال أصبح من األمور السهلة إنتاج خرائط التوزيعات 
الجغرافية، وقواعد البيانات المتعلقة بالعمران بأنواعه (حضري ـ 
ريفي ـ بدوي)، أو المتعلقة بالخدمات سواء الصحية أو التعليمية أو 
األمنية، أو شبكات النقل، وغيرها من أنواع التوزيعات الجغرافية. 

وفيما يلي بعض استخدامات التقنيات الحديثة في التنمية البشرية:

أ     

تعتمد التنمية العمرانية على قواعد بيانات توفرها الدراسات 
الجغرافية عن السكان المستهدفين، من حيث النمو، والتوزيع، 
العمراني  التخطيط  أشكال  أنسب  لتحديد  وذلك  والتركيب، 
المالئمة، أو أنسب أشكال الخدمات المطلوب توفيرها، وباستخدام 
التقنيات الحديثة أصبح من السهل تحديد اتجاهات النمو العمراني 
ألي مدينة أو قرية عن طريق متابعة التطور والنمو العمراني من 
خالل المرئيات الفضائية الحديثة ومقارنتها بالخرائط القديمة، وقد 
ساهم ذلك كثيًرا في تحديد اتجاهات النمو العمراني المستقبلي ألي 

تجمع، ومن ثم إمكانية وضع الخطط المالئمة لتنميته.

الشكل المقابل يوضح كيفية متابعة تطور االمتداد العمراني 
للمدن من خالل المقارنة بين المرئيات الفضائية على فترات مختلفة، 
الكوم  شبين  لمدينة  الحالية  العمرانية  الكتلة  بين  الفرق  الحظ 
العمرانية في عام ١٩٧٢م،  المنوفية (٢٠١٠م)، وكتلتها  بمحافظة 
حيث يمكنك أيًضا مالحظة باقي االمتدادات العمرانية في القرى 

المحيطة أو ما يعرف بالزحف العمراني على األراضي الزراعية. 

ابحث وحلل:
 Google Earth   
    
     

.  

     ( ) 
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 “ الدر�ض  ق�ضية  الطالب  مع  ناق�ض   •

“ ووجه  للتكنولوجيا   االأمن  اال�ضتخدام 

من  يليها  وما  الق�ضية  لقراءة  الطالب 

ت�ضاوؤالت ومناق�ضتها ثم ت�ضجيل النتائج 

فى االأن�ضطة والتدريبات.

امللخص السبورى : 

عنا�رش  ا�ضتخال�ض  طالبك  من  اطلب 

ال�ضبورة  على  و�ضجلها  الرئي�ضة  الدر�ض 

واطلب منهم تدوينها .

التقومي : 

• كلف الطالب بحل االأ�ضئلة على الدر�ض 

باالأن�ضطة و التدريبات. 

الطالب  على  التاىل  ال�ضوؤال  اطرح   •

ا�ضتعدادًا للدر�ض القادم “ توقع املراحل  

التى مرت بها عالقة االإن�ضان بالبيئة”.

• كلف الطالب بحل التدريبات العامة على الوحدة.  

17

وهنا يبدأ دور المخطط في العمل على إيقاف هذا النمو العشوائي للعمران 
بسن القوانين ومنها قانون تجريم البناء على األراضي الزراعية، كما يسعى 
المخطط إلى البحث عن مصادر بديلة والتي تتمثل في إنشاء المدن الجديدة 

في الصحراء بعيًدا عن األراضي الزراعية.

ب     
تتعدد مجاالت استخدام التقنيات الحديثة في الجغرافيا الطبية والصحية 

ومنها ما يلي:

تعتبر نظم المعلومات الجغرافية إحدى األدوات الجيدة إلدارة اإلسعافات   
الطبية الطارئة، من خالل تحديد أقرب وحدة إسعافات إلى مكان االتصال 

المبلغ عن الحادث، وأقصر الطرق، والطرق البديلة للوصول إليه.

أصبح من خالل تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية تقييم أداء الخدمات   
الطبية في أي منطقة عمرانية لتحديد المناطق المخدومة والمحرومة، إلعادة 

تخطيطها وتنميتها وتوزيعها التوزيع األمثل.

 :  
      «   »

.        

:   

   

 
   

.
   

        

    
.
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الوحدة الثانية

جغرافية التنمية
وموارد البيئة

مقدمة الوحدة 
       
     
      
       
     
      
      
        
     
       
       
      
       
      
       

 .     
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الوحدة األولى

19

دروس الوحدة 

٢ الموارد المائية وأساليب إدارتها 

٣ الموارد المعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها 

١ البيئة نظامها ومواردها 

أهداف الوحدة
       

:   
    :      

 .       
 .    
        

.
 .     
 .      
        

.
      

.   
        

 .    
 .       
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الدرس األول : البيئة نظامها ومواردها

مقدمة الدر�س

يتناول الدر�ض املق�ضود بالبيئة ومراحل تطور العالقة بني االإن�ضان والبيئة ثم النظريات املف�رشة لتلك 

العالقات، كما يتناول املق�ضود بالنظام البيئى ومدخالته وخمرجاته واملق�ضود بالتوازن البيئى وحاالت 

اختالل التوازن البيئى وطرق اإعادة التوازن البيئى.

ويت�ضمن الدر�ض اأي�ضاً املوارد وت�ضنيفها ح�ضب امل�ضدر درجة التجديد واال�ضتمرار والتوزيع اجلغرافى. 

اأهداف الدر�س 

فى نهاية هذا الدر�ض ينبغى اأن يكون 

الطالب قادرًا على اأن :

التالية:  للمفاهيم  �ضحيحًا  تعريفاً  • يعطى 
البيئة – النظام البيئى- التوازن البيئى. 

• يعدد مراحل تطور عالقة االإن�ضان بالبيئة.
• ي�ضتنتج اأ�ضباب اختالل التوازن البيئى

النظام  وخم��رج��ات  م��دخ��الت  • مييزبني 
البيئى

• يحدد اأوجه الت�ضابه واالختالف بني املورد 
وامل�ضدر.

احلتمية  ن��ظ��ري��ت��ى  ف���ى  راأي������ه  • ي���ب���دى 
واالإمكانية 

اجلغرافى  للتوزيع  وفقًا  امل��وارد  • ي�ضنف 
ووفقاً للم�ضدر . 

فى  الدولية  املعلومات  �ضبكة  • ي�ضتخدم 
احل�ضول على معلومات م�ضورة للموارد .

املفاهيم  

البيئة – النظام البيئى – التوازن 

البيئى – الوعى البيئى – تدهور 

البيئة

املهارات والقيم

احرتام اآراء  الت�ضاوؤل– البحث – • 

االآخرين – التعاون

الق�ضايا 

•  الوعى البيئى 
• ح�����ض��ن ا����ض���ت���خ���دام امل�����وارد 

وا�ضتثمارها

• امل�ضئولية املجتمعية 

الزمن : 3 ح�ض�ض 

املكان : 

حجرة الدرا�ضة اأو حجرة امل�ضادر 

م�ضادر التعلم : 

الكتاب املدر�ضى ، اخلرائط، بطاقات ، �ضور، 

�ضبكة االنرتنت.

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

 – التعاونى  التعلم   – الذهنى  الع�ضف 

  - املوجه  االكت�ضاف   - املتناق�ضات 

املناق�ضة واحلوار – االأ�ضئلة ال�ضابرة
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خطوات السير فى الدرس 

التهيئة: 

ا�ضرتاتيجية الع�ضف الذهنى 

جمموعة  ملالحظة  الطالب  وجه   •

واطلب   20 �ضفحة  بالكتاب  التى  ال�ضور 

ودعهم  �ضورة،  لكل  عنواناً  و�ضع  منهم 

ا�ضتجاباتهم  تلقى  ثم  للتفكري  دقيقتني 

منهم  اطلب  ثم  ال�ضبورة،  على  و�ضجلها 

طبيعى  هو  ما  اإىل  ال�ضور  ت�ضنيف 

بني  العالقات  وا�ضتنتاج  ب�رشى،  اأو 

ال�ضور؛ كعالقة  االإن�ضان وباقى عنا�رش 

االإن�ضان  وعالقة  واملياه،  االإن�ضان 

باحليوان،  االإن�ضان  وعالقة  بالنبات، 

ما  مدونًا   ،  ... بالرتبة  االإن�ضان  وعالقة 

تو�ضلتم اإليه على ال�ضبورة على اأن يكون 

اال�ضتنتاجات عالقة تاأثري وتاأثر بني االإن�ضان وباقى العنا�رش ، ثم اطلب منهم اأن يعطوا م�ضمى واحد لكل ال�ضور جممعة 

، على اأن يتو�ضلوا فى النهاية اإىل اأن ال�ضور مبا تعك�ضه من عنا�رش هى »البيئة« مبا تت�ضمنه من اإن�ضان ونبات وحيوان 

ومياه وتربة.

• و�ضح للطالب اأنهم �ضوف يتناولون بالدرا�ضة التف�ضيلية البيئة ومواردها، ثم �ضجل عنوان الدر�ض على ال�ضبورة “ البيئة 

نظامها ومواردها«

الدرس ا�ول

البيئة نظامها ومواردها 

أهداف الدرس
فى نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

  :يعطي تعريًفا صحيًحا للمفاهيم التالية
البيئة ـ النظام البيئي ـ التوازن البيئي. 

 .يعدد مراحل تطور عالقة اإلنسان بالبيئة

 .يستنتج أسباب اختالل التوازن البيئي

 .يحدد الفرق بين المورد والمصدر

  يميز بين مدخالت ومخرجات النظام
البيئي.

  يبدى رأيه فى نظريتى الحتمية
واإلمكانية. 

  يصنف الموارد وفًقا للتوزيع الجغرافي
ووفًقا للمصدر. 

  يستخدم شبكة المعلومات الدولية
فى الحصول على معلومات مصورة 
لمدخالت ومخرجات النظام البيئي.

مفاهيم الدرس
البيئة ـ النظام البيئي ـ التوازن البيئي ـ  

الوعي البيئي ـ تدهور البيئة 

المهارات والقيم 
 البحث

 احترام آراء اآلخرين

 التعاون

القضايا المتضمنة 
 .الوعي البيئي

 .حسن استخدام الموارد واستثمارها

 . المسئولية المجتمعية

20(    )      

استعد للدرس

:   /  
:          

اقترح عنوانًا لكل صورة؟  

صنف الصور إلى ما هو مورد طبيعي وما هو مورد بشري.  

استنتج أكبر قدر ممكن من العالقات المباشرة وغير المباشرة بين الصور،   
على سبيل المثال: العالقة بين اإلنسان ومورد المياه.

ما العنوان المناسب الذي يمكن أن يطلق على هذه الصور مجتمعة؟  

تعبر الصور السابقة عن عناصر البيئة بشقيها الطبيعي والبشري.
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عرض الدرس :

ا�ضرتاتيجية االأ�ضئلة ال�ضابرة

• اعر�ض على طالبك ال�ضوؤال التايل :  ما 
االإجابات  وتلقى  بالبيئة؟  املق�ضود 

من كل جمموعة، على اأن يتم التو�ضل 

املحيط  الو�ضط  ه��ي  »البيئة  اأن  اإىل 

وقم  به«،  ويتاأثر  فيه  يوؤثر  باالإن�ضان 

بعر�ض ال�ضوؤال التاىل: 

كيف يوؤثر االإن�ضان فى البيئة ؟ ! 

كيف يتاأثر بالبيئة ؟ ! 

االأمثلة على عالقة  قدر من  اأكرب  اعط 

التاأثري والتاأثر بني االإن�ضان والبيئة؟

• ميكنك اأن ترثي هذه اجلزئية بتعريف 
البيئة من قانون حماية البيئة رقم 4 

لعام 1994

ا�ضرتاتيجية التعلم التعاونى

التعلم  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ا���ض��ت��خ��دام   •

التعاونى ق�ضم طالب الف�ضل اإىل خم�ض 

با�ضم  بطاقة  ب��اإع��داد  قم  جمموعات، 

مراحل تفاعل االإن�ضان والبيئة االأربعة، على اأن تقوم كل جمموعة بتحليل اإحدى املراحل .

• اطلب من املجموعات االأربعة حتديد الفرتة الزمنية للمرحلة مو�ضع بحثهم وجمع املعلومات عن االأن�ضطة االقت�ضادية 

التى مار�ضها االإن�ضان فى كل مرحلة .

اطلب منها تلخي�ض ما  اأما املجموعة اخلام�ضة  البيئة،  االأن�ضطة على  تاأثري تلك  واطلب من املجموعات حتديد مدى   •

تو�ضلت اإليه املجموعات االأربع.

• وجه طالب املجموعات اإىل تلخي�ض ما تو�ضلوا اإليه من معلومات يف ورقة عر�ض.

• اطلب من كل جمموعة تكليف اأحد الطالب ذوي الذكاء اللغوي واحلركي لعر�ض ما تو�ضلوا اإليه من معلومات، وناق�ض 

الطالب اأثناء العر�ض مو�ضحًا للطالب معايري العمل التعاونى من اتباع ال�ضلوكيات االإيجابية اأثناء العمل اجلماعى 

وتوزيع االأدوار اأثناء التعلم التعاونى وهى) القائد - امل�ضجل- الناقد - امل�ضتو�ضح – امليقاتى(، حمدداً فرتة زمنية 

للعمل التعاونى وجمع املادة العلمية وحتليلها.

على اأن يتم التو�ضل اإىل : كلما تقدم االإن�ضان وتنوعت وتطورت اأن�ضطته االقت�ضادية زاد تاأثريه ال�ضلبي على البيئة وظهور 

21

     

البيئة أوًلا:
هي ذلك الوسط المحيط باإلنسان والذي يتأثر به ويؤثر فيه، ويشمل كافة 
الجوانب الطبيعية والبشرية، ويستمد منه مقومات حياته من غذاء وكساء 

ومأوى، ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بنى البشر. 

البيئة يهتم بكل العناصر الطبيعية كالغالف الغازي ومكوناته  فمصطلح 
المختلفة، والغالف المائي وما بداخله، والغالف الصخري وما يتضمنه من 
(المعادن ـ مصادر الطاقةـ  وتربة)، وسطح األرض وما عليه من نباتات وحيوانات، 

وتجمعات بشرية مختلفة، وتمثل كل هذه العناصر مكونات البيئة�

وقد ارتبط اإلنسان بالبيئة منذ بداية الخليقة ساعًيا الستغالل مواردها إلشباع 
� حاجاته، وقد مر هذا التفاعل بعدة مراحل،   

ً ١  مراحل تفاعل ا�نسان والبيئة: 
استوطن اإلنسان األرض منذ ١٫٥ مليون سنة تقريًبا، وارتبطت حياته بالبيئة 
التي عاش فيها، واختلف استخدامه للبيئة ومواردها بمدى تطور قدراته العقليـة 
والفكرية، وقد مر تفاعل اإلنسان ببيئته بعدة مراحل تظهر فيها عالقة التأثير 

والتأثر بينهما وهي: 

: في بداية هذه المرحلة عاش اإلنسان حياة تنقل مستمر    
باحًثا عن طعامه وشرابه ومارس فيها جمع الثمار وصيد الحيوان، ولم يكن 
األساسية.  متطلباته  نشاطه ومحدودية  لضيق  البيئة،  تأثيًرا على  لإلنسان 
المرحلة تطورت أدوات الصيد وأساليبه وتم اكتشاف  بنهاية هذه  ولكن 
النار، فازدادت متطلبات االنسان األساسية وازداد النشاط البشري، وأصبح 
تأثيره على البيئة محدوًدا. ناقش مع معلمك ما مالمح حياة اإلنسان في تلك 

المرحلة؟ وهل استسلم اإلنسان لتأثير البيئة؟

: عرف اإلنسان الزراعة لتوافر المياه والتربة الخصبة، واستقر    
اإلنسان قرب مزرعته في تجمعات سكنية عرفت بالقرى وتمثل أول أشكال 
االستقرار البشري، وازداد تأثيره على البيئة؛ فقد قام باستخدام وضبط مياه 
األنهار، وشق القنوات، ونتج عن هذه األنشطة البشرية نفايات، لكنها لم يكن 
لها تأثيًرا سلبيًّا على البيئة، وهي مرحلة تفاعل فيها اإلنسان مع البيئة تأثًرا وتأثيًرا.

: تمتد هذه المرحلة منذ بداية الثورة الصناعية في منتصف    
القرن الثامن عشر الميالدي وحتى منتصف القرن العشرين، حيث استخدم 
(الفحم  الحفري  الوقود  بحرق  فبدأ  متعددة،  ألغراض  اآلالت  اإلنسان  

أضف إلى معلوماتك:
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للبحث  العامل  دفع  مما  بيئية،  م�ضكالت 

عن اأ�ضاليب ال�ضتدامة البيئة.

للدخول  ال��ط��الب  توجيه  ميكنك  هنا 

 ، البيئة  ل�ضئون  الدولة  على موقع وزارة 

املزيد  على  لالطالع  البيئة،  ومو�ضوعة 

عن البيئة وعالقة االإن�ضان بالبيئة.

ا�ضرتاتيجية املتناق�ضات

• اح�رش جمموعة �ضور تعرب عن �ضيطرة 

البيئة على االإن�ضان ك�ضورة لنهر وتربة 

، وثانية الآبار برتول ، وثالثة لعوا�ضف 

اأو زالزل.

عن  تعرب  اأخ���رى  جمموعة  اح�����رش   •

ك�ضورة  البيئة  على  االإن�ضان  �ضيطرة 

لل�ضدود واأخرى لل�ضوبات الزجاجية.

ال�ضور واطرح  وجه الطالب ملالحظة   •

اأن  افرت�ضنا  اإذا  التاىل:  ال�ضوؤال  عليهم 

هذه ال�ضور تعرب عن العالقة بني االإن�ضان 

والبيئة فما تعليقك على كل �ضورة؟ وحدد 

لهم دقيقة الإعطاء تعليق  على كل �ضورة وت�ضنيفهم وفق العالقة بني البيئة واالإن�ضان.

• اجمع تعليقاتهم واكتبها على ال�ضبورة.

• تو�ضل معهم اإىل اأن جمموعة ال�ضور االأوىل تناق�ض املجموعة الثانية؛ فاالأوىل تعرب عن �ضغط البيئة وقمع االإن�ضان 

وفر�ض حتميتها على اأن�ضطة االإن�ضان، ف�ضورة النهر والرتبة تدلل على حتمية حرفة الزراعة ، االآبار حتتم ا�ضتخراج 

البرتول ، العوا�ضف توؤجل الرحالت ال�ضياحية وتوؤثر على الزراعة و�ضحة االإن�ضان.اأما املجموعة الثانية تعرب عن مدى 

متكن االإن�ضان و�ضيطرته على البيئة �ضيطرة كاملة ، حيث ا�ضتطاع التحكم فى مياه االأنهار، وزراعة حما�ضيل فى غري 

توقيتها )مو�ضمها(.

: اأي من ال�ضور ترى اأنها تعرب عن العالقة ال�ضحيحة بني االإن�ضان والبيئة ؟ مدلاًل على  وجه للطالب ال�ضوؤال التاىل   •

راأيك؟

22(    )      

والبترول) لتسيير وسائل النقل المختلفـة، وخالل هذه المرحلة أدت عمليـة 
التـصنيع إلـى ظهور مشكالت بيئية متعددة وخطيرة كالتلوث بأنواعه، وهذه 

المرحلة ظهر فيها التأثير السلبي لإلنسان على البيئة.

ناقش زمالءك وتحت إشراف معلمك المشكالت البيئية التي صاحبت الثورة   
الصناعية. 

: هي المرحلة التي نعيشها اآلن وتبدأ من النصف الثاني    
للقرن العشرين حتى اآلن، وفي هذه المرحلة ظهرت الحاسبات اإللكترونية 
وتطورت وسائل االتصال، كما تميزت هذه المرحلة بتعاظم تأثير اإلنسان 
على البيئة، ومن ثم ظهرت مشكالت بيئية أكثر خطورة من المرحلة السابقة 
كاستنزاف الموارد الطبيعية، واالحتباس الحراري، التلوث النووي، وبدأ 
العالم يبادر بحلول هذه المشكالت والعمـل من أجل الحفاظ على البيئة 

واستدامة ثرواتها لألجيال القادمة.

وبناًء على مراحل تفاعل اإلنسان مع البيئة قام العلماء بتنظير وتفسير ذلك 
التفاعل وتلك العالقات بين اإلنسان والبيئة.

٢  النظريات المفسرة لعالقة ا�نسان بالبيئة: 
تناول العلماء من خالل الفكر الجغرافي مسألة العالقة بين اإلنسان والبيئة 
وتأثير كل منهما على اآلخر وظهرت عديد من النظريات التي تفسر العالقة 

بين اإلنسان والبيئة ...    ���

أ  النظرية الحتمية البيئية (الحتمية الجغرافية): 

تقر هذه النظرية أن اإلنسان يخضع للبيئة فهي تسيطر عليه وليس العكس.  
فالبيئة بما فيها من مناخ وغطاء نباتي وحياة حيوانية تؤثر على اإلنسان وتحتم 

عليه أنشطته االقتصادية وعالقاته التجارية.

    حيث تجاهلت التطور التكنولوجي ودوره في الحد 
من العوائق البيئية؛ فمثًال بعض البلدان التي يفرض موقعها الجغرافي عليها 
العزلة مثل اليابان ولكن بفضل التقدم التكنولوجي الهائل وتطور وسائل النقل 
والمواصالت واالتصاالت أصبحت غير معزولة. وبالتالي ظهرت النظرية 

المضادة للحتمية وهي النظرية اإلمكانية.

ب  النظرية ا�مكانية أو االحتمالية:
تقوم فلسفتها على أن اإلنسان يؤثر على البيئة بشكل كبير، وتؤكد على إيجابية 
اإلنسان ألنه يملك إرادة فعالة مؤثرة ليس فقط فيما يتخذه من قرارات في كل 

ابحث وتعلم:
     
    

:  
 :    

 http://www.eeaa.gov.eg
 :  

http://www.bee2ah.com/
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البيئة   : التاىل  ال�ضوؤال  للطالب  وج��ه   •

عليه  وتفر�ض  االإن�����ض��ان  على  ت�ضيطر 

من  و�ضتجد  راأي��ك؟  فما  معينة  اأن�ضطة 

يوافق ومن يختلف اأو يرف�ض.

اأن تناق�ض مبالغة اأحد علماء  • ميكن هنا 

نظرية احلتمية البيئية

ا�ضرتاتيجية املناق�ضة واحلوار:

على الطالب ال�ضوؤال التاىل: من  اعر�ض   •

يوؤيد  ومن  البيئة  حتمية  يرف�ض  منكم 

على  كاملة  �ضيطرة  االإن�ضان  �ضيطرة 

البيئة؟

ودعهم دقيقة  للتفكري وتلقى اإجاباتهم ، 

فمنهم من يوؤيد �ضيطرة االإن�ضان و يبالغ 

فى ذلك ومنهم من يرف�ض ذلك.

• اعر�ض عليهم ال�ضوؤال التاىل : ما املربرات 

لتاأييد نظرية �ضيطرة االإن�ضان )االإمكانية( على البيئة؟  ثم تلقى اإجاباتهم وناق�ضهم فيها.

• ميكن هنا اأن تناق�ض مبالغة اأحد علماء نظرية االمكانية اأو االحتمالية

• خل�ض لهم كل ما مت طرحه من اآراء فهناك من اأيد �ضيطرة البيئة على االإن�ضان ومن اأيد �ضيطرة االإن�ضان على البيئة ولكن 

هناك من رف�ض كل منهما اأو االإثنني معًا .... فما العالقة بني البيئة واالإن�ضان؟

اإىل  ، ودعهم يتو�ضلوا  اأن يتم االختيار بني احلتمية واالإمكانية والتوافقية  ال�ضابق على  الت�ضاوؤل  اإجابة  اطلب منهم   •

النظرية التوافقية.

23

     

إنما له تأثيًرا كبيًرا على بيئته أيًضا، وخير مثال على هذه القدرات  مجاالت حياته، و
اإلنسانية؛ الحضارة المصرية القديمة، حيث نجح اإلنسان في السيطرة على نهر 

النيل من خالل إقامة الجسور ومشروعات الري، وحديًثا بناء السد العالى.

    بسبب المغاالة في أهمية دور اإلنسان الذي يصل 
فيه إلى السيادة والتحكم في بيئته، مما نتج عنه مشكالت عديدة بفعل هذه 
السيادة شبه المطلقة مثل مشكالت التلوث وتآكل طبقة األوزون والتصحر 

والتي أدت إلى مشكلة عالمية وهي «عدم التوازن البيئي».

جـ  النظرية التوافقية:
تعد النظريتين السابقتين على طرفي نقيض لذا ظهرت نظرية ثالثة بينية تقوم 
بدور الوساطة بين كل من الحتمية واإلمكانية وهذه النظرية ال تؤمن بالحتمية 
إنما تؤمن بتأثير اإلنسان على البيئة وتأثره بها. المطلقة أو اإلمكانية المطلقة و

          

   ...          

.         

 

٣  النظام البيئي: 
وضع الله سبحانه وتعالى للكون الذي نعيش فيه دورة حيوية تتسم بالدقة والتوازن، 
البيئة  وتستمر الحياة في عالمنا بفضل سلسلة من التحوالت والتفاعالت بين عناصر 
المحيطة، وبالتالي البد من التعرف على النظام البيئي؛ والذي يمثل منطقة متكاملة تتكون 
من كائنات حية ومكونات غير حية موجودة في مكان معين، يتفاعل مع بعضها البعض، 

وفق نظام دقيق ومتوازن في ديناميكية ذاتية، لتستمر في أداء دورها الستمرارية الحياة.

فكر وناقش:
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• با�ضتخدام االكت�ضاف املوجه وتوظيف 
مالحظة  اإىل  الطالب  وجه  ال�ضور، 

واطرح   23 �ضفحة  ال�ضورة  عنا�رش 

عليهم االأ�ضئلة التالية : 

1.ما عنا�رش ال�ضورة؟

 2. �ضنف هذه العنا�رش اإىل ما هو حى 

وغري حى.

3. هل عنا�رش ال�ضورة تعتمد فى بقائها 

على بع�ض؟ وما نتائج ذلك؟

• وفى نهاية املناق�ضة تو�ضل اإىل مفهوم 
النظام البيئى وعنا�رشه.

ا�ضرتاتيجية احلوار واملناق�ضة

و�ضح  واملناق�ضة  احلوار  باإ�ضتخدام 

للطالب اأن هناك عدة مدخالت وخمرجات 

للنظام البيئى فى �ضفحة 24.

ما  التاىل:  ال�ضوؤال  الطالب  على  اطرح   •

مدخالت النظام البيئى؟ وما خمرجاته؟

• اعط فر�ضة للتفكري وتلقى االإجابات.

: كيف  التاىل  ال�ضوؤال  • اطرح على الطالب 

يدخل ويخرج عن�رش ال�ضم�ض فى النظام البيئى؟

• ومن املتوقع اأن تكون االإجابة كما يلى عن�رش ال�ضم�ض تدخل النظام فى �ضورة اأ�ضعة متدنا بالطاقة وت�ضاعد فى توفري 

غذاء بع�ض الكائنات احلية، ولكن كيف تخرج؟

• اطرح ال�ضوؤال التاىل: املياه تدخل فى �ضورة  ..... تخرج فى �ضورة  .....

• ومن املتوقع اأن تكون االإجابة املياه تدخل فى �ضورة مطر وتخرج فى �ضورة نتح وبخر وجريان �ضطحى

• ما العمليات التى تتم على ال�ضخور وكيف تخرج ؟ ومن املتوقع تكون االإجابة عملية تفكك وتكوين تربة وتنقل بفعل 

النحت واالر�ضاب.

• النبات كعن�رش من عنا�رش النظام البيئى يدخل فى �ضورة بذور فما العمليات التى تتم عليها وكيف تخرج ؟ واحليوانات 

تدخل من خالل الهجرة من مكان ملكان ولكن فيما تخرج ؟

• ومن املتوقع اأن تكون االإجابة : النبات يخرج فى �ضورة ح�ضاد اأو قطع غابات، اأما احليوان يخرج فى هجرة اأو �ضيد 

اأو موت.

24(    )      

أ  مدخالت ومخرجات النظام البيئي:

يشمل النظام البيئي عدة عناصر تدخله في صورة وتسمى «مدخالت»وتمر بعدة 
عمليات، وتخرج منه بصور مختلفة وتسمى «مخرجات»: 

كما  للحياة،  الالزمة  بالطاقة  وتمدنا  أشعة،  صورة  فى  تدخل   :  ١
إشعاع  صورة  في  وتخرج  الضوئي،  البناء  عملية  على  النبات  تساعد 

أرضي.

عدة  ولها  األمطار،  فتسقط  المياه  تبخر  على  الشمس  تعمل   :  ٢
سطحي  جريان  صورة  فى  وتخرج  معلمك)،  مع  (ناقشها  استخدامات 

كاألنهار، وبخار الماء ونتح.

الشمس والمياه على تفكك الصخور وتفتيتها مما  : تساعد حرارة   ٣
لعوامل  نتيجة  عناصرها  بعض  التربة  وتفقد  التربة،  تكوين  إلى  يؤدي 

التعرية والتصحر والتجريف.

جديدة،  أنواع  واستنباط  النبات  بذور  بزراعة  اإلنسان  يقوم   :  ٤
وتساعد الرياح واألنهار على نقل بذور بعض النباتات من مكان آلخر. 

�(         )

أو  الصيد  بيئة ألخرى ويخرج عن طريق  الحيوان من  ينتقل   :  ٥
الموت أو الهجرة.

وسلًبا  إيجاًبا  فيها  ويؤثر  البيئي  النظام  عناصر  بكل  يتأثر   :  ٦
ويخرج عن طريق الموت.

ولكى يحيا اإلنسان بمستوى صحي عال، ودون المساس بحقوق األجيال 
التوازن  البيئة وتحقيق  الحفاظ على  الطبيعية البد من  الموارد  القادمة من 

البيئي...          
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النظام  عنا�رش  كل  فى  يوؤثر  االإن�ضان   •

البيئى ويتاأثر بها.

املرتبطة  االأن�ضطة  بحل  الطالب  كلف   •

 9 �ضفحة  البيئى  وال��ن��ظ��ام  بالبيئة 

باالأن�ضطة والتدريبات.

 وتابع اآداء الطالب اأثناء تنفيذهم للن�ضاط 

وتقدمي التغذية الراجعة الفورية اإذا لزم 

االأمر لت�ضحيح اإجاباتهم وتنقيحها.

ا�ضرتاتيجية الع�ضف الذهنى

• با�ضتخدام الع�ضف الذهنى ناق�ض الطالب 

فى املق�ضود بالتوازن البيئى؟

ودونها  اإجاباتهم  وتلقى  دقيقة  وحدد 

التوازن  اأن  اإىل  وتو�ضل  ال�ضبورة،  على 

البيئة  م��ك��ون��ات  ب��ق��اء  يعنى  البيئى 

الطبيعية على حالتها دون اإخالل.

• اطرح ال�ضوؤال التاىل : متى يختل التوازن 

البيئى؟ وتلقى اإجاباتهم دون تعليق عليها ، و�ضجلها على ال�ضبورة وبعد نفاذ اإجاباتهم، خل�ض ماتو�ضلوا اإليه فيما 

اأو  حى  كائن  واإدخال  االإن�ضان  اأن�ضطة  وزيادة  املبيدات  فى  واالإفراط  الطيور  و�ضيد  ال�ضناعية  الثورة  �ضلبيات  يلى: 

اإخراجه من بيئة ما. 

• تخري اأحد الطالب من ذوى الذكاء اللغوى املرتفع لقراءة اأ�ضف اإىل معلوماتك �ضفحة 25 والتى تو�ضح اأمثلة الإدخال 

واإخراج كائنات حية من بيئة ما ، وكيف اأدى ذلك اإىل اختالل التوازن البيئى.

الكون كل على حدة؛  اختفى من  اإذا  التاىل: ماذا يحدث  الذهنى  الع�ضف  �ضوؤال  للطالب  وجه  للتفكري  دعوة  لتفعيل   •

الطيور- احليوانات – االإن�ضان؟ ومدى تاأثري ذلك على التوازن البيئى؟

25
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ب  التوازن البيئي:
يعد التوازن البيئي من أهم خصائص النظام البيئي، ويقصد به بقاء مكونات 
وعناصر البيئة الطبيعية على حالتها دون إخالل، ولكن األنظمة البيئية تتعرض 
هذا  اختالل  إلى  يؤدي  مما  عناصرها  بعض  تغيير  إلى  يؤدي  عديدة  لعوامل 

التوازن ... فمتى يختل التوازن البيئي؟

أو  مكونات  بعض  تغيير  في  اإلنسان  يبدأ  عندما  البيئي  التوازن  يختل 
الطبيعي، وتتمثل مظاهر تدخل اإلنسان في  البيئة عن شكلها  عناصر تلك 

البيئة فيما يلي:

الثورة الصناعية وما ترتب عليها من نتائج سلبية كزيادة معدالت التلوث   
واستنزاف بعض الموارد الطبيعية (المياه ـ التربة ...).

الصيد الجائر للطيور واإلفراط في استخدام المبيدات واألسمدة.   

عمليات التعدين وقطع الغابات أدى إلى ارتفاع درجة حرارة العالم مما يؤدي   
إلى تغيرات مناخية لها تداعيات سلبية على كل عناصر النظام البيئي. 

إدخال كائن حي أو إخراجه من بيئة ما أو القضاء عليه.  
اقرأ المثالين المقابلين�

:         
     (     ) 

 

في  دور    يأتي  البيئي  التوازن  في  االختالل  لهذا  نتيجة 
رصد التعديات البيئية وأشكال اختالل التوازن البيئي وأسبابه، تمهيًدا لوضع 
خطط وسياسات تنموية شاملة تهدف إلى حماية البيئة ومواردها من التلوث 
إعادة التوازن البيئي، بهدف الحفاظ على حقوق األجيال القادمة فيها وذلك  و

من خالل:

نشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاته.  

وضع استراتيجيات لحماية البيئة من التدهور (مثل إنشاء المحميات الطبيعية).  

تفعيل نتائج وتوصيات المؤتمرات العالمية للبيئة.  

يؤثراختالل التوازن البيئي سلًبا على الموارد،     
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• �ضجل العنوان التاىل على ال�ضبورة: 

• »اإعادة التوازن البيئى«

• وجه الطالب لقراءة هذا العنوان والتنبوؤ 
فى �ضوئه باالأفكار التى من خاللها نعيد 

التوازن البيئى

• اكتب ا�ضتجابات الطالب على ال�ضبورة 
فى �ضورة اأفكار خمت�رشة والتى قد تاأتى 

البيئى-وتفعيل  الوعى  :ن�رش  يلى  كما 

للبيئة-و�ضع  العاملية  املوؤمترات  نتائج 

ا�ضرتتيجيات حلماية البيئة.

الذكاء  ذوى  من  الطالب  اأحد  تخري   •
اللغوى املرتفع لقراءة اأ�ضف اإىل قامو�ضك 

بالوعى  املق�ضود  وت�ضمل   26 �ضفحة 

البيئى وتدهور البيئة.

ا�ضرتاتيجية احلوار واملناق�ضة

• و�ضح للطالب اأن هناك عدة فروق بني 
املورد وامل�ضدر مع اإعطاء اأمثلة لكل من 

ال�ضم�ضية(  الطاقة  امل�ضادر)البرتول- 

فى  ناق�ضهم  ثم  املياه(  واملوارد)الرتبة- 

الفرق بينهما.

اجلغرافى  التوزيع  وح�ضب  م�ضدرها  ح�ضب  املوارد  ت�ضنيف  خاللها  من  تو�ضح  معرفية  خريطة  ال�ضبورة  على  ار�ضم   •
وح�ضب التجديد واال�ضتمرار وناق�ضهم فيها.

• وهنا ميكنك التاأكيد على قيمة الت�ضجري واأهمية االإن�ضان فى الكون.

• وميكنك هنا عر�ض ق�ضية الوعى البيئى من خالل معرفة اأهمية التوازن البيئى وتكوين اجتاهات اإيجابية نحو بيئة 
نظفية خ�رشاء وحماية مكونات النظام البيئى ، ومنها تظهر امل�ضوؤولية املجتمعية نحو البيئة.

ا�ضرتتيجية التعلم التعاونى:

• با�ضتخدام ا�ضرتاتيجية التعلم التعاونى وبتوظيف مهارات قراءة اخلرائط:

• ق�ضم الطالب اإىل خم�ض جمموعات ووجه اأربع جمموعات  من الطالب لقراءة وحتليل وتوزيع اأحد املعادن املو�ضحة 

باخلريطة )1( والتى تو�ضح توزيع بع�ض املعادن حمدودة االنت�ضار جدًا فى العامل.

26(    )      

الموارد ثانًيا:
يتكون النظام البيئي من عدة عناصر متنوعة تمثل موارد نافعة لإلنسان، 

�Resource والمورد Source وينبغي التمييز بين المصدر

: ثروة كاملة لم يعرف اإلنسان أهميتها بعد أو كيفية تطويعها واستغاللها   
التام لما فيه نفعه، بل وربما ال يكون اإلنسان على علم بوجودها كلية.

: مصدر معروف لثروة اكتشف اإلنسان أهميتها وتمكن من استغاللها.  

١  تصنيف الموارد 
:         

 

  

   

  

 

  

  

 

أ  الموارد حسب مصدرها:

:        
: هي الموارد التي وجدت دون تدخل اإلنسان فهي هبة من    
الله، ومن أمثلتها التربة والنبات الطبيعي والحيوان والموارد المائية ومصادر 

الطاقة والثروة المعدنية وغيرها.
): كل ما يقوم به اإلنسان من أنشطة وما أنتجه  )   
من أشكال العمران، ومعارف ووسائل تكنولوجية، وما يمتلكه من اآلالت 

واألدوات والمنشأت.

ب  الموارد حسب التوزيع الجغرافي 
:      

: يستطيع اإلنسان أن يحصل عليها دون أي جهد منه     
مثل الهواء وأشعة الشمس ومثل هذه الموارد توجد في جميع دول العالم.

: تختلف نسبة انتشارها وأهميتها النسبية من منطقة     
إلى أخرى، ومن أمثلتها التربة الزراعية، الغابات، والمراعي، والثروة السمكية.

قيم أتعلمها:
    :  
     

.  

قيم أتعلمها:
     
      
     
     

.  

أضف إلى قاموسك  
    :  
     
    
       

.     
    :  
      
     
    
    

.    
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• اطلب من كل جمموعة عر�ض ما تو�ضلت 

املوارد  اأن  م�ضتخل�ضًا  نتائج،  من  اإليه 

وفق التوزيع اجلغرافى تنق�ضم اإىل اأربعة 

االنت�ضار  امل��وارد حم��دودة  منها  اأن��واع 

جدًا كاملا�ض والزئبق والنيكل والنرتات.

واملجموعة اخلام�ضة تقارن بني املوارد 

املتجددة وغري املتجددة مع اإعطاء اأكرب 

قدر من االأمثلة .

ال�ضوؤال  كلها  املجموعات  على  اعر�ض   •

بعد  دور  التنمية  جلغرافية  هل  التاىل: 

درا�ضة البيئة ومواردها وم�ضكالتها؟ 

20 ثانية، ملخ�ضًا  اإجاباتهم بعد  تلقى   •

فى  تكمن  التنمية  جغرافية  قيمة  اأن 

تقييم ومتابعة واإدارة املوارد واحلفاظ 

حاجات  الإ�ضباع  موجود  هو  ما  على 

ال�ضعوب باحلا�رش وامل�ضتقبل.

ميكنك عر�ض ق�ضية الدر�ض بعنوان “ التوازن 

البيئى بني الواقع واملامول« واأكدعلى الفرق 

بني املخاطر والكوارث البيئية، وما تقوم به دول العامل الإعادة التوازن البيئى وتطبيق ما ي�ضمى بالتنمية النظيفة.

ملخص الدرس

كلف الطالب با�ضتخال�ض عنا�رش الدر�ض الرئي�ضة وتدوينها فى كرا�ضاتهم.

التقومي

• كلف الطالب بحل التدريبات باالأن�ضطة والتديبات. 

• اطرح ال�ضوؤال التاىل على الطالب ا�ضتعدادًا للدر�ض القادم : اإذا عينت م�ضئوالً عن املوارد املائية بالوطن العربى فما 

حتقيق  مراعاة  مع  احلا�رش  فى  ال�ضكان  احتياجات  لتلبية  املوارد   تلك  الإدارة  تتبعها  التى  واالأ�ضاليب  ال�ضيا�ضيات 

احتياجات االأجيال القادمة منها؟

27

     

: تتمثل في موارد المياه العذبة ومعظم المعادن     
العربية، والغاز  الدول  يتركز في معظم  الذي  الطاقة كالبترول  ومصادر 

الطبيعي الذي يتركز في دول غرب أوربا.

: هي موارد يندر وجودها بدرجة كبيرة، حيث      
تتركز في مناطق محددة؛ مثل الماس في جمهورية الكونغو الديموقراطية 
وجمهورية جنوب إفريقيا، والزئبق في أسبانيا، والنيكل في كندا، والنترات 

في شيلي. الحظ الخريطة التالية:

        ( ) 
جـ  الموارد حسب التجدد واالستمرار:

: هي الموارد التي ال تنفد باستهالكها حيث تتجدد باستمرار    
لطبيعتها الخاصة مثل عناصر الغالف الجوي، الماء، والغطاء النباتي.

: وهي الموارد ذات المخزون المحدود والقابلة للنفاد إما     
ألنها ال تتجدد بطبيعتها أو تتجدد ببطء، وتوجد بكميات محدودة وتشمل 

هذه الموارد الفحم والبترول والغاز الطبيعي والخامات المعدنية.

           
          

.    

 :  
      .«     »

.     

فكر وناقش:
     
     
     
     
    
.     

:   
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الدرس الثانى : موارد املياه وأساليب إدارتها

مقدمة الدر�س

يتناول الدر�ض م�ضادر املياه ح�ضب اجلريان وح�ضب درجة امللوحة، واأزمة املياه فى الوطن العربى، كما 

يتناول اأ�ضاليب اإدارة املياه املاحلة واأ�ضاليب اإدارة موارد املياه العذبة.

و يت�ضمن الدر�ض اأي�ضاً مائية نهر النيل حيث االإيراد والفاقد، و دور م�رش فى اإمتام م�رشوعات �ضبط مياه 

نهر النيل.

اأهداف الدر�س 

فى نهاية هذا الدر�ض ينبغى اأن يكون 

الطالب قادرًا على اأن :

املتكاملة  لالإدارة  �ضحيحًا  تعريفاً  • ي�ضع 
 – املائى  االأمن   – املائية  للموارد 

اال�ضتمطار ال�ضناعى

• مييز بني م�ضادر املياه على �ضطح االأر�ض 
• يعدد موؤ�رشات ندرة املياه بالوطن العربى

املوارد  اإدارة  اأ�ضاليب  بني  الفرق  • ي�ضتنتج 
املائية 

• يف�رش اأهمية معاجلة مياه ال�رشف.
حو�ض  خريطة  على  ال�ضدود  بع�ض  • يوزع 

النيل

• يقدر اأهمية املياه فى حياة االإن�ضان.
• يقدر دور م�رش فى اإمتام م�رشوعات �ضبط 

مياه نهر النيل.

املفاهيم  

االأمن   – املائية  املوارد  اإدارة 

املائى – اال�ضتمطار ال�ضناعى 

املهارات والقيم

توزيع الظاهرات على  البحث – • 

خريطة – تقدير قيمة املياه فى 

احلياة

الق�ضايا 

• الوعى املائى 
املائية  املوارد  ا�ضتخدام  • ح�ضن 

وا�ضتثمارها

•  امل�ضوؤولية املجتمعية 

الزمن : 3 ح�ض�ض 

املكان : 

حجرة الدرا�ضة اأو حجرة امل�ضادر 

م�ضادر التعلم : 

�ضور،   ، بطاقات   ، املدر�ضى  الكتاب 

الدولية  امل��ع��ل��وم��ات  �ضبكة  خ��رائ��ط، 

االإنرتنت، اأ�ضكال بيانية  

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

 – التعاونى  – التعلم  الذهنى  الع�ضف 

املوجه  االكت�ضاف   - امل�ضكالت  حل 

االأ�ضئلة   – واحل����وار  امل��ن��اق�����ض��ة    -

ال�ضابر- الذكاءات املتعددة – التدري�ض 

التبادىل  
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خطوات السير فى الدرس 

التهيئة: 

ا�ضرتاتيجية واملناق�ضة واحلوار.

كم  التاىل:  ال�ضوؤال  الطالب  على  اطرح   •

اأحدهم  ه��ل  ؟  مبنزلك  مياه  �ضنبور 

املياه  تقدير  ت�ضتطيع  ه��ل  ؟  ي�رشب 

مدار  على  واحد  �ضنبور  من  املت�رشبة 

العام؟ 

ما  وع��زز  الفور  على  االإجابات  تلقى   •

وجههم  ثم  ا�ضتجابات،  من  به  يدلون 

ليكت�ضفوا  اخلطر  ناقو�ض  فقرة  لقراءة 

مياه  م��ن  نفقده  اأن  ميكن  م��ا  حجم 

لت�رشب �ضنبور واحد فى العام.

• ناق�ض الطالب فى االأ�ضئلة الثالثة التى 

تلى الفقرة، وحدد للطالب ثالث دقائق 

لتنظيم اإجاباتهم ، ثم تلقى االإجابات .

• و�ضح لهم اأهمية املياه فى حياة االإن�ضان فاملياه اأ�ضل احلياة، وتوؤثر على نوع واأ�ضلوب احلياة وجودتها بجوانبها 

االجتماعية واالقت�ضادية والثقافية بل تعدى تاأثريها فى بداية القرن احلادى والع�رشين اإىل احلياة ال�ضيا�ضية والعالقات 

الدولية. وتتنوع املوارد املائية اإىل موارد املياه املاحلة واأخرى عذبة.

28(    )      

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

  يضع تعريًفا صحيًحا لإلدارة المتكاملة
للموارد المائية ـ األمن المائي ـ 

االستمطار الصناعي.

  يميز بين مصادر المياه على سطح
األرض.

 .يعدد مؤشرات ندرة المياه بالوطن العربي

  يستنتج الفرق بين أساليب إدارة الموارد
المائية.

 .يفسر أهمية معالجة مياه الصرف

  يوزع بعض السدود على خريطة
حوض النيل.

 .يقدر أهمية المياه في حياة اإلنسان

  يقدر دور مصر في اتمام مشروعات
ضبط مياه نهر النيل.

مفاهيم الدرس
إدارة الموارد المائية ـ األمن المائي ـ 

االستمطار الصناعي. 

المهارات والقيم 
 البحث الجغرافي

 توزيع الظاهرات على خريطة

 .تقدير قيمة المياه في الحياة

القضايا المتضمنة 
 .الوعي المائي

 .حسن استخدام الموارد المائية واستثمارها

 .المسئولية المجتمعية

استعد للدرس

:   /  

:         

ناقوس الخطر
  »    
       

.«      

ما أهمية المياه كمصدر للحياة؟   

مدى خطورة االستخدام السيئ للمياه على المدى القريب والبعيد.  

«ستشهد األجيال القادمة أزمة مياه بل قد يكون حرب على المياه» إلى أي   
مدى تتفق مع هذه العبارة مدلًال على رأيك؟ وما دور األجيال الحالية لتوفير 

مياه نظيفة كافية لألجيال القادمة؟

وتؤثر  الحياة،  أصل  المياه  أن  استنتاج:  يمكنك  المناقشة  خالل  من 
الحياة وجودتها بجوانبها االجتماعية واالقتصادية  على نوع وأسلوب 
إلى  والعشرين  الحادي  القرن  بداية  في  تأثيرها  تعدى  بل  والثقافية، 

الحياة السياسية والعالقات الدولية.

الدرس الثاني

الموارد المائية وأساليب إدارتها 
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با�ضتخدام التدري�ض التبادىل:

• ق�ضم الطالب اإىل اأربع اأو خم�ض جمموعات؛ 
خم�ضة  اأو  اأرب��ع��ة  تت�ضمن  جمموعة  ك��ل 

للتدري�ض  الفرعية  املهارات  ح�ضب  اأف��راد 

التبادىل )التو�ضيح - الت�ضاوؤل - التنبوؤ - 

التلخي�ض(

• واطلب من املجموعات حتديد اأهم عنا�رش 
موارد املياه على �ضطح االأر�ض)االأمطار  - 

املياه ال�ضطحية – املياه اجلوفية(.

عن  اأ�ضئلة  و�ضع  املجموعات  من  اطلب   •
ال�ضطحية  املياه  )االأمطار  -  املياه  موارد 

– املياه اجلوفية(
اإجابات  و�ضع  املجموعات  من  اطلب   •
اأهم  وحتديد  الثانية  املجموعة  اأ�ضئلة 

�ضطح  املياه على  الواردة مبوارد  املفاهيم 

االأر�ض« 

فى  النتائج  بتلخي�ض  املجموعات  • كلف 

اجلدول التاىل:

وتلخي�ض موارد املياه ح�ضب درجة امللوحة فى خريطة التفكري التالية: 

• كما ميكنك عزيزى املعلم توجيه الطالب اإىل مالحظة وقراءة ال�ضور ب�ضفحة 29 مع كتابة تعليق على كل �ضورة ال يزيد 

عن �ضطرين

29

      

تتنوع الموارد المائية على سطح األرض فهل تعرف أقسامها؟
...   

موارد المياه على سطح ا�رض أوالً:

:       
١  تصنيف موارد المياه حسب الجريان

تتعدد موارد المياه على سطح األرض، الحظ الشكل وتعرفها:
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موارد المياه

٢  تصنيف موارد المياه حسب درجة الملوحة
تصنف المياه حسب درجة ملوحتها إلى المياه المالحة والتي تزيد درجة 
ملوحتها عن ٠٫٦ جزء في األلف وتتمثل في المحيطات والبحار وبعض البحيرات 
وبعض اآلبار الجوفية، أما المياه العذبة فمنها ما هو سطحي كاألنهار والبحيرات 

والكتل الجليدية، ومنها ما هو جوفي.

المياه حسب أنواعها  التالي يوضح توزيع  إليك الجدول   :  
ومصادرها، ناقش معلمك ثم أجب عن التساؤالت التي تليه:

.     

.   

 
موارد املياه ح�ضب اجلريان

املياه اجلوفيةاملياه ال�ضطحيةاالأمطار
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جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم 

• درب الطالب على مهارة قراءة وحتليل 

ووجهم  واجل���داول  البيانية  الر�ضوم 

توزيع  يو�ضح  الذى   )1( اجلدول  لقراءة 

وم�ضادرها،  اأن��واع��ه��ا  ح�ضب  امل��ي��اه 

مرت  بالكيلو  املياه  حجم  اأن  مو�ضحاً 

 1000.000.000 ي�ضاوى  اأى  مكعب 

مرت مكعب. 

• تابع كافة الطالب اأثناء اإجاباتهم على 

االأ�ضئلة التى تلى اجلدول، وتقدمي تغذية 

وت�ضحيح  لتنقيح  لهم  فورية  راجعة 

اإجاباتهم، على اأن يتم التو�ضل اإىل:

من   2.508 العذبة  املياه  حجم  ن�ضبة   •

واأكد  االأر���ض��ي��ة،  الكرة  مياه  اإج��م��اىل 

مقارنة  العذبة  املياه  ندرة  مدى  على 

باإجماىل حجم املياه . 

• ن�ضبة حجم املياه اجلوفية العذبة 43.2 

من حجم الكتل اجلليدية، فى حني بلغت ن�ضبة حجم مياه االأنهار 0.000086 من حجم الكتل اجلليدية وهنا تو�ضح 

للطالب مدى �ضخامة حجم الكتل اجلليدية مقارنة مبياه االأنهار، كما تطلب من الطالب �ضبل تر�ضيد ا�ضتهالك املياه. 

با�ضتخدام ا�ضرتاتيجية الذكاءات املتعددة:

• تخري اأحد الطالب من ذوى الذكاء الريا�ضى والب�رشى املرتفع لقراءة ال�ضكل البيانى �ضفحة 30 املرتبطة بتوزيع موارد 

مياه العامل، موؤكداً على مدى الفارق والتباين بني حجم املياه املاحلة واملياه العذبة.

بالغالف  واملرتبطة   30 اإىل معلوماتك �ضفحة  اأ�ضف  لقراءة  املرتفع  اللغوى  الذكاء  الطالب من ذوى  اأحد  كما تخري   •

اجلوى.

30(    )      

.      ( ) 

   
 ( )

  
%  

  
%  

  -
   

  
  -

 
 
 -
 

 

           :S.h.shender :
. -    

اقرأ الجدول السابق واحسب:  

- نسبة إجمالي المياه العذبة من إجمالي مياه كوكب األرض.  

- نسبة المياه الجوفية العذبة من الكتل الجليدية.  

- نسبة مياه األنهار من الكتل الجليدية.  

عالم تدل النسب التى توصلت إليها، ثم اقترح ُسبل ترشيد استهالك المياه؟  

من وجهة نظرك ما اإليجابيات والسلبيات التي يمكن أن تحدث إذا أصبحت   
نسبة المياه العذبة ٩٦٫٥٪.

من الجدول السابق يمكن استنتاج أن نصيب الفرد الواحد على مستوى 
العالم يبلغ ١٥٦٢ متًرا مكعبًا من المياه العذبة بدون الكتل الجليدية، علًما بأن 

عدد سكان العالم ٦٫٨ مليار نسمة.

موارد المياه العذبة في الوطن العربي  ثانًيا:
يعد الوطن العربي من أكثر مناطق العالم جفاًفا، حيث تقل معدالت األمطار 
عن ٣٠٠ ملليمتر في معظم أجزائه سنويًّا، وتقدر موارد المياه العذبة بالوطن 
العربي بنحو ٢٤٥٫٦ مليار متر مكعب سنويًّا موزعة على مصادرها المختلفة 

كما في الشكل المقابل.
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مهارة قراءة وحتليل  على  الطالب  • درب 
الر�ضوم البيانية ووجههم ملالحظة وقراءة 

الوطن  فى  املياه  موارد  ن�ضب  توزيع  �ضكل 

اأثناء  ال��ط��الب  ت��اب��ع ك��اف��ة  ث��م  ال��ع��رب��ى، 

تبلغ  كم  التاىل:   ال�ضوؤال  على  اإجاباتهم 

العربى؟  بالوطن  ال�ضطحية  املياه  ن�ضبة 

لتنقيح  لهم  فورية  راجعة  تغذية  وتقدمي 

وت�ضحيح اإجاباتهم.

ا�ضرتاتيجية املناق�ضة واحلوار

واحلوار:  املناق�ضة  ا�ضرتاتيجية  با�ضتخدام 

فى  املياه  اأزمة   “ ال�ضبورة  على  -اكتب 

الوطن العربى«

اأزمة  اأ�ضباب  ما  �ضوؤال:  الطالب  على  اطرح 

املياه بالوطن العربى؟ وما احلل؟ 

موارد  اإدارة  �رشورة  اإىل  تتو�ضل  اأن  على 

املياه فى العامل.

ا�ضرتاتيجيات  حل امل�ضكالت واإدارة 

االأزمات:

• كلف اأحد الطالب من ذوى الذكاء اللغوى 
املرتفع قراءة النقاط �ض 21 وا�ضتنتاج امل�ضكلة التى ت�ضري اإليها.

اطرح على الطالب الت�ضاوؤالت االآتية:

املياه  بندرة  مرتبطة  موؤ�رشات  اإىل  اأياها  االأزمة ! م�ضنفًا  موؤ�رشات  وما  العربى؟  الوطن  فى  املياه  اأزمة  اأ�ضباب  ما 

وموؤ�رشات مرتبطة ب�ضوء ا�ضتخدام املياه؟

وتو�ضل اإىل اأن موؤ�رشات  )اأ( و )ب( و )ج( مرتبطة بندرة املياه، اأما موؤ�رش )د( و)ه�( خا�ضة باال�ضتخدام ال�ضيئ ملوارد 

املياه بالوطن العربى. وكلف الطالب بطرح اأكرب حلول حلل اأزمة املياه بالوطن العربى وتكون فى مقدمة احللول اإدارة 

املوارد املائية وحتقيق االأمن املائى.

• وهنا ميكنك اختيار اأحد الطالب لقراءة اأ�ضف اإىل معلوماتك �ضفحة 31 وتوؤكد على اأن نحو ثلثى مياه الوطن العربى 
تن�ضاأ خارج اأرا�ضيه.

ا�ضرتاتيجية الع�ضف الذهنى 

• با�ضتخدام الع�ضف الذهنى ناق�ض الطالب فى اأ�ضاليب اإدارة موارد املياه املاحلة؟ وحدد دقيقة لتفكري ثم تلقى اإجاباتهم 
ودونها على ال�ضبورة، وتو�ضل اإىل �رشورة �ضن القوانني والت�رشيعات للحفاظ عليها، وا�ضتثمارها فى حتلية مياه البحر 

31

١  أزمة المياه في الوطن العربي
يعانى الوطن العربي من أزمة مياه ... ادرس الشكل التالي وتعرف أسبابها 

وطرق التغلب عليها:

   
   

   
  

  
  
   

  

     
 

 

٢  المؤشرات التنموية الدالة على وجود أزمة مياه عذبة في الوطن العربي:
:            
تمثل مساحة األراضى العربية نحو ٩,٦٪ ٍمن مساحة العالم ولكن نصيبها  أ 
من موارد المياه المتجددة ال يزيد عن ٠,٥٪ من موارد المياه على مستوى 

العالم.

يقدر متوسط نصيب الفرد العربي من موارد المياه العذبة بنحو ٧٢٧ متًرا  ب 
١٠٠٠ متر  يساوي  الذي  المائي  الفقر  معدل  من  أقل  وهو  سنويًّا،  مكعًبا 

مكعب للفرد.

المياه  موارد  من   ٪٧,٥ بنحو  للمياه  العالمي  االستخدام  نسبة  تقدر  جـ  

 ٪٧٦,٨ إلى  العربي  بالوطن  النسبة  بالعالم، في حين تصل هذه  المتاحة 
من إجمالي مياه الوطن العربي مما يمثل ضغوطًا عالية على المتاح من 

هذه الموارد.

المنطقة  في  المياه  استخدامات  مقدمة  في  الزراعية  االستخدامات  تأتي  د 

العربية، حيث تستخدم في األنشطة الزراعية نحو ٨٨٫٧٪ من إجمالي الموارد 
المائية المتاحة، ثم يأتي بعد ذلك كل من االستخدامات الصناعية والمنزلية.

المخلفات  القاء  يتم  حيث  للتلوث،  العربي  بالوطن  المياه  موارد  تعرض  هـ 

الصلبة ومياه الصرف باألنهار.

إدارة موارد المياه  ثالًثا:
نظًرا ألهمية موارد المياه بنوعيها (مالحة ـ عذبة) لإلنسان، وما تتعرض له 
من أزمة حقيقية دفعت العالم التباع عدة أساليب إلدارتها وتحقيق األمن المائي 

ألجيال الحاضر والمستقبل.

أضف إلى قاموسك  
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ا�ضرتاتيجية التعلم التعاونى:

كل  جمموعات  �ضت  اإىل  الطالب  ق�ضم   •

اإدارة  اأ�ضاليب  اأح��د  تتناول  جمموعة 

ك���روت على  ث��م وزع  ال��ع��ذب��ة  امل��ي��اه 

كما  اأ�ضئلة  جمموعة  بها  املجموعات 

يلى:

بني  العالقة  ما    : االأوىل  املجموعة   •

كفاءة الرى وكمية املياه املطلوبة؟ ما 

العوامل املوؤثرة على كفاءة الرى؟

املق�ضود  م��ا   : الثانية  املجموعة   •

بتغيري الرتكيب املح�ضوىل؟ مع اإعطاء 

الرتكيب  بني  العالقة  وما  لذلك؟  اأمثلة 

املح�ضوىل واإدارة موارد املياه العذبة؟

• املجموعة الثالثة : ما املق�ضود بت�ضعري 

االأخذ  اإىل  الدول  ت�ضعى  وملاذا  املياه؟ 

اإدارة  اأ�ضاليب  كاأحد  الت�ضعري  باأ�ضلوب 

املياه العذبة؟ وما اأ�ض�ض عملية الت�ضعري؟ 

ار�ضم �ضكالً كاريكاترييًا اأو تخطيطيًا لتجربة اأ�ضبانيا؟

 • املجموعة الرابعة : ما املق�ضود بالوعى املائى؟ وما اأهم و�ضائل ن�رش الوعى املائى؟ 

وهنا ميكن مناق�ضة ق�ضية الوعى املائى.

: ما املق�ضود مب�رشوعات �ضبط املياه؟ قارن بني ال�ضدود ذات هدف التخزين القرنى والتخزين  اخلام�ضة  • املجموعة 

املو�ضمى؟ وما اإيجابيات و�ضلبيات ال�ضدود؟

• املجموعة ال�ضاد�ضة : قارن بني معاجلة مياه ال�رشف واال�ضتمطار ال�ضناعى؟ وكيف ميكن اإحداث اال�ضتمطار؟ 

• اطلب من مقرر املجموعة قراءة االأفكار التى تو�ضلوا اإليها وناق�ضها معهم على اأن تتو�ضل اإىل اأن حلول اأزمة املياه 

العذبة بالعامل والتوفيق بني احتياجات االأجيال احلالية والقادمة تكمن فى اإدارتها ولي�ض كميتها.

32(    )      

١  إدارة موارد المياه المالحة:
:         

سن القوانين والتشريعات المحلية والدولية بهدف الحفاظ عليها وحمايتها   
من كل أشكال التلوث وخاصة الناجمة من ناقالت البترول.

استثمارها في تحلية مياه البحر كدول الخليج العربي.  

إنتاج النباتات الرعوية.  استخدامها في الزراعة الملحية و  

٢  إدارة موارد المياه العذبة:
:        

: أ    
يوجد عالقة بين أسلوب الري وحجم المياه المطلوب، فكلما زادت كفاءة   
سبيل  على  ما؛  محصول  لزراعة  المطلوبة  المياه  كمية  قلت  كلما  الري 
الحديث  الري  إلى  بالغمر)  (الري  التقليدي  الري  من  تحولنا  إذا  المثال 
بنوعيه (الري بالرش - الري بالتنقيط) فهذا يؤدي إلى انخفاض كمية المياه 

المطلوبة.

وتعتمد كفاءة الري على أسلوب الري المتبع ونظام توزيع المياه وحجم   
المياه المستخدمة وعمليات الصيانة وأطوال قنوات الري والصرف.

:(  ) : ب   
ويتم ذلك بتقليل مساحات المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من   
المياه كاألرز وقصب السكر، مع زراعة أصناف تستهلك كميات أقل من 
المياه، واالهتمام بالزراعات الشتوية األقل حاجة لمياه الري على حساب 

المحاصيل الصيفية لترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها.

: يمكن استبدال زراعة األرز بزراعة القطن فالمياه الالزمة لزراعة   
فدان واحد من األرز تكفي لزراعة نحو ثالثة أو أربعة أفدنة من القطن.

: ـ  ج
المياه  على  التسعيرة  من  نوع  إلى فرض  العالم  دول  معظم  تتجه سياسات   
الموازنات  نقص  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع  المختلفة،  لالستخدامات 
أساس  على  المياه  أسعار  د  وُتَحدَّ المياه،  على  الطلب  لزيادة  أو  المالية 
االستهالك وفق نظام الشرائح وتكاليف الخدمة، ونوعية المياه، والتسعير 

السوقى للمياه في حالة وجود شركات مياه خاصة منافسة.
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املائى  الوعى  ميكنك هنا عر�ض ق�ضية   •
حياتنا  فى  ملياة  اأهمية  معرفة  خالل  من 

اإدارة  نحو  ايجابية  اجت��اه��ات  وتكوين 

ا�ضتخدام  ح�ضن  وط��رق  املائية،  امل���وارد 

تظهر  ومنها  وا�ضتثمارها  املائية  املوارد 

على  احلفاظ  نحو  املجتمعية  امل�ضوؤولية 

املوارد املائية املوجودة مع تاأييد البحث 

عن موارد مياه اإ�ضافية.

اللغوى  الذكاء  الطالب من ذوى  اأحد  تخري 

املرتفع لقراءة اأ�صف اإىل معلوماتك �صفحة 

احلديثة  التقنيات  بعالقة  واملرتبطة   33

فى اجلغرافيا واإدارة موارد املياه. 

ا�ضرتتيجية ال�ضوؤال واجلواب:

وبتوظيف  واجل��واب  ال�صوؤال  •با�صتخدام 

مهارات قراءة وحتليل اخلريطة :

• وجه الطالب اإىل قراءة خريطة مائية نهر 

النيل

• اطرح الأ�صئلة التالية على الطالب: 

اأ�صماء  ما  النيل؟  حو�ض  دول  عدد  كم   .1

هذه الدول؟

2. حدد املوقع اجلغرافى حلو�ض نهر النيل؟

ا�ضرتاتيجية االأ�ضئلة ال�ضابرة

اعر�ض على طالبك ال�ضوؤال التايل :  كم يبلغ م�ضاحة حو�ض النيل من اإجماىل 

قارة اإفريقيا؟ وتلقى االإجابات من كل جمموعة

• وجه الطالب اإىل خريطة مائية نهر النيل واطرح عليهم االأ�ضئلة التالية: 

1. ما مدلول األوان مفتاح اخلريطة؟

2. ما ن�ضبة الفاقد من االإيراد املائى لبحرية فيكتوريا تقريبًا؟

3. اأى روافد نهر النيل يفقد اأكرث؟ وما املقرتحات التى تقرتحها ال�ضتثمار 

االإيرادات ولتقليل الفاقد فى �ضوء درا�ضتك الأ�ضاليب اإدارة املوارد املائية؟ 

4. “ ميد النيل االأزرق م�رش مبياه تقدر ب�ضعف ما مينحه نهرا ال�ضوباط والعطربة معاً” دلل على ذلك.

5. مدى �ضحة العبارة التالية » بحراجلبل يفقد ن�ضف اإيراداته « 

34(    )      

نهر النيل كنموذج تطبيقي للموارد المائية رابًعا:
يمتد نهر النيل نحو ٦٦٧٠ كم ويقطع أكثر من ٣٥ درجة عرضية وهي صفة ال 
توجد في أي نهر آخر بالعالم. وتقدر مساحة حوضه بما يعادل ١٠٪ من مساحة 
أفريقيا، وهو بهذا يعد ثالث األحواض النهرية الكبرى في العالم من حيث 
المساحة بعد كل من األمازون في أمريكا الجنوبية، والكونغو في إفريقيا، 
ويضم الحوض أجزاء من إحدى عشر دولة وهي (مصرـ السودان ـ جنوب 
السودانـ  أثيوبياـ  كينياـ  أوغنداـ  روانداـ  برونديـ  تنزانياـ  الكونغوـ  أريتريا)، 

وتعرف هذه الدول بمجموعة دول األندوجو وتعني اإلخاء باللغة السواحلية.

١  ا�يراد المائي لنهر النيل:
ويقصد به الكمية الصافية من الماء (بالمتر 
المكعب) التي يأتي بها المجرى وروافده المقاسة 

عند مخرجه.

المائية  اإليرادات  المقابلة  الخريطة  وتوضح 
والفاقد للروافد الرئيسة لنهر النيل بداية بروافد 
هضبة البحيرات اإلستوائية وروافد هضبة الحبشة 
وصوًال إلى أسوان، ناقش معلمك وزمالئك فيما يلي:

   نسبة الفاقد من اإليراد المائي لبحيرة فيكتوريا.

   أي روافد نهر النيل يفقد ماء أكثر؟ ولماذا؟ وما 
مقترحاتك الستثمار اإليرادات ولتقليل الفاقد 
في ضوء دراستك ألساليب إدارة الموارد المائية؟

بمياه تقدر بضعف ما  النيل األزرق مصر     «يمد 
يمنحه نهرا السوباط والعطبرة مًعا» دلل على ذلك.

   ما مدى صحة العبارة التالية: «بحر الجبل يفقد 
نصف إيراداته».

نستنتج من الخريطة أنه  على الرغم أن هضبة 
البحيرات االستوائية المنبع الدائم لنهر النيل إال 
أنها تسهم بنحو ١٤٫٥ مليار متر مكعب من مائية 
نهر النيل أي بما يعادل ١٦٪ فقط من اإليراد الكلي 
لنهر النيل وذلك يرجع إلى أنها تفقد نصف إيرادها 

في منطقة السدود النباتية. (لماذا؟)

ابحث وتعلم:
      
    
     
    

.    

.    ( ) 

الفاقدالإيرادالروافد

11493بحيرة فيكتوريا

31.57.6بحيرة البرت

3015بحر اجلبل

15.114.6بحر الغزال

22.18.6السوباط

295النيل األبيض

542النيل األزرق

86.25.3عند ساسوان
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مياه  بكميات  النيل  نهر  متد  اأيهما   .6

اأم  االإ�ضتوائية  البحريات  ه�ضبة  اأك��رث 

ه�ضبة احلب�ضة؟

اخلريطة  وحتليل  االأ�ضئلة  طرح  وبعد   •
وتنظيم  للتفكري  زم��ن  للطالب  ات��رك 

االإجابات وتو�ضل معهم اإىل ما يلى:

بحرية  اإيراد  من  الفاقد  ن�ضبة  ! 

فيكتوريا ت�ضل نحو 81.6% من 

 114 الذى يبلغ  اإيرادها  اإجماىل 

مليار مرت مكعب.

اأكرث  فيكتوريا  بحرية  رافد  ! 

للمياه،  فقدًا  النيل  نهر  روافد 

�ضدود  اإقامة  املقرتحات  ومن 

واأية  وتعميقها  البحرية  تطهري 

تكون  القبيل  هذا  من  مقرتحات 

مقبولة.

مبياه  م�رش  االأزرق  النيل  ميد  !

نهرا  مينحه  ما  ب�ضعف  تقدر 

فاالأول  معًا  والعطربة  ال�ضوباط 

مرت  مليار   52 نحو  م�رش  ميد 

م�رش  ميدا  االأخرين  االإثنني   اأما  مكعب 

بنحو 26 مليار مرت مكعب )13.5 لل�ضوباط و12.5 للعطربة(

نهر  مائية  من  ! %84 بنحو  احلب�ضة  ه�ضبة  ت�ضهم  بينما   %16 بنحو  اأ�ضوان  عند  النيل  نهر  متد  البحريات  ه�ضبة 

النيل.

• تخري اأحد الطالب من ذوى الذكاء اللغوى املرتفع لقراءة اأ�ضف اإىل معلوماتك �ضفحة 35 واملرتبطة بالعوامل املوؤثرة 
فى مائية نهر النيل.

• هنا ميكنك عزيزى املعلم توجيه الطالب با�ضتخدام �ضبكة املعلومات الدولية )االإنرتنت( للبحث عن اخل�ضائ�ض الطبيعية 
والب�رشية لكل دول حو�ض النيل.

ا�ضرتاتيجية التدري�ض التباديل :

با�ضتخدام ا�ضرتاتيجية التدري�ض التباديل ق�ضم الطالب اإىل جمموعات غري متجان�ضة فى م�ضتوى التح�ضيل بحيث ت�ضم كل 

جمموعة من 5 :6  طالب وعني قائد لكل جمموعة ليدير احلوار بني اأفرادا ملجموعة بد من املعلم على اأن يتبادل دوره مع 

غريه من اأفراد جمموعته بعد كل حوار جزئى حول فقرة من فقرات املو�ضوع، وكذلك تعيني مقرر لكل جمموعة ليدون ما 

35

أما المنبع الموسمي وهو هضبة الحبشة فيسهم بنحو ٦٩٫٥ مليار متر مكعب 
أي بما يعادل ٨٤٪ من اإليراد الكلي لنهر النيل، ويعد النيل األزرق أكثر الروافد 
الحبشية إسهاًما في مائية نهر النيل حيث يمده بنحو ٥٦٪ من اإليراد الكلي 
في حين يسهم كل من السوباط والعطبرة مًعا بنحو ٢٨٪ من اإليراد الكلي 

لنهر النيل.

٢  دور مصر في مشروعات نهر النيل
حرصت مصر دائًما على المشاركة الفعالة في كافة مشروعات إدارة مياه 

نهر النيل  في بعض دول الحوض ومنها:

إنشاء خزان سنار على النيل األزرق لصالح السودان.  

المساهمة في تكاليف إنشاء سد جبل األولياء في السودان.  

دفع تكاليف إنشاء سد أوين بأوغندا وذلك لتكوين رصيد احتياطي. كما تم   
تنفيذ مشروع توسيع محطة كهرباء خزان أوين.

بدء تنفيذ مشروع قناة جونجلى في ١٩٧٨، وبالفعل تم تنفيذ نحو ٧٠٪ منه   
إال أنه توقف بسبب نشوب الحرب األهلية في جنوب السودان، ومن المتوقع 

أن يستأنف العمل به قريًبا.

حفر عشرات اآلبار في كينيا.  

تطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش، وذلك بقيمة ١٤ مليون دوالر   
فى عام ٢٠١٤م.

:   
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يدور بني اأفراد جمموعته من مناق�ضات تبادلية اأثناء تنفيذ املهام وزع االأدوار على املجموعات طبقًا الأن�ضطة التدري�ض 

التبادىل االأربعة )التنبوؤ- التو�ضيح- التلخي�ض- الت�ضاوؤل(

اجلدول  فى  قراأه  ما  ملخ�ضًا  دقائق  ثالث  فى  نهرالنيل  م�رشوعات  فى  م�رش  لدور  �ضامتة  قراءة  اإىل  الطالب  وجه   •
التاىل:

   ما قامت به م�رش الإمتام م�رشوعات نهر النيلالدولة
ال�ضودان

جنوب ال�ضودان

كينيا

اأوغندا

• وهنا ميكنك مناق�ضة » اأ�ضف اإىل معلوماتك« واملرتبطة باتفاقيات تنظيم موارد مياه نهر النيل بني م�رش واإثيوبيا 
واأوغندا

املق�ضود  اأمن قومى« مو�ضحاً  املائى مل�رش ق�ضية  االأمن   « بعنوان  بعمل بحث  والقيام  معًا  للتعاون  الطالب  وجه   •
باالأمن املائى واالأمن القومى والعالقة بينهما العوامل املوؤثرة فى االأمن املائى مل�رش ، وو�ضع مقرتحات لتحقيق 

االأمن املائى، وماذا عن الروؤية امل�ضتقبلية لالأمن املائى فى م�رش.

امللخص السبورى : 

• وجه الطالب لتحديد اأهم عنا�رش الدر�ض وت�ضجيلها على ال�ضبورة، ثم اطلب منهم ت�ضجيل ما مت التو�ضل اإليه يف 
كرا�ضاتهم.

التقومي : 
• كلف الطالب بحل االأ�ضئلة على الدر�ض باالأن�ضطة والتدريبات.

• اطرح ال�ضوؤال التاىل على الطالب ا�ضتعدادا للدر�ض القادم : توؤثر موارد املياه على م�ضاحات املراعى واالأرا�ضى الزراعية 
فماذا تعرف عن الرعى والزراعة بالوطن العربى؟ 

توظيف التكنولوجيا

للموارد  الت�ضجيلية  اأواالأفالم  اأو املقاالت  ال�ضور  x  االإنرتنت( واخرت بع�ض  ( الدولية  �ضبكة املعلومات  ميكنك ت�ضفح 

املائية و�ضبل اإدارتها ب�ضفة عامة ونهر النيل ب�ضفة خا�ضة م�ضتعينًا باملواقع التالية:

 / x http://www.worldwaterday.org   يوم املياه العاملي

 x http://www.unesco.org/water   نترنت بوابة اليون�ضكو اخلا�ضة باملياه على االإ

 x http://www.who.int/water_sanitation_health    منظمة ال�ضحة العاملية

 x http://www.unesco.org/water/wwd2006    2006  موقع يوم املياه العاملي

x pdf.chapter6/http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr06  اإدارة املياه عابرة احلدود
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الدرس الثالث : املوارد املعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها

مقدمة الدر�س

يتناول الدر�ض  مفهوم املعادن واأنواعها وخ�ضائ�ض االإنتاج املعدنى ، والعوامل املوؤثرة فيه. والتوزيع 

مناق�ضة  الدر�ض  هذا  يت�ضمن  كما   . العربى  بالوطن  املعادن  واأ�ضهر  عامليًا  املعدنية  للموارد  اجلغرافى 

درا�ضة  على  اأي�ضًا   الدر�ض  وتنميتها.ويحتوى  اإدارتها  واأ�ضاليب   ، التعدين  عملية  تواجه  التى  امل�ضكالت 

م�ضادر الطاقة)الغري متجددة – املتجددة “النظيفة”( مع تو�ضيح مناذج لدول  تهتم با�ضتخدام م�ضادر 

الطاقة املتجددة النظيفة ، وينتهى الدر�ض مبناق�ضة االأ�ضاليب املتبعة لتنمية واإدارة م�ضادر الطاقة.

اأهداف الدر�س 

يكون  اأن  ينبغى  الدر�ض  هذا  نهاية  فى 

الطالب قادراً على اأن :

عملية  فى  املوؤثرة  العوامل  • يتعرف 
التعدين.

• يعدد خ�ضائ�ض االإنتاج املعدنى.
• يقراأ خريطة توزيع املعادن بالعامل.

م�ضادر  من  العربى  الوطن  اإنتاج  • يتعرف 
الطاقة.

التعدين  تواجه  التى  التحديات  • ي�ضتنتج 
وم�ضادر الطاقة بالوطن العربى.

واإدارة  لتنمية  االأ�ضاليب  بع�ض  • يقرتح 
الرثوات املعدنية بالوطن العربى.

• يقدر اأهمية الطاقة املتجددة فى املحافظة 
على البيئة.

املفاهيم  

 • املعادن 

التعدين • 

 • كمية االحتياطى

 الوقود احليوى •

املهارات والقيم

• حل امل�ضكالت
• التف�ضري

• قراءة الر�ضوم البيانية واخلرائط
• ح�ضن اإدارة املعادن والطاقة

الق�ضايا 

• ح�����ض��ن ا����ض���ت���خ���دام امل�����وارد 
وتنميتها

•  التنمية امل�ضتدامة
واملحافظة  وحمايتها  • البيئة 

عليها وجتميلها 

 ǇƓƙƮơ  : الزمن

املكان : حجرة الدرا�ضة 

م�ضادر التعلم : 

الكتاب املدر�ضى ، بطاقات ، �ضور، خرائط، 

�ضبكة االنرتنت.

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

التبادىل  التدري�ض   - واحلوار  املناق�ضة 

 – التعاونى  التعلم    – الذهنى  –الع�ضف 

– حل  – ال�ضوؤال واجلواب  الذاتى  الت�ضاوؤل 

امل�ضكالت 
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خطوات السير فى الدرس 

أولًا:التهيئة :

با�ضتخدام ا�ضرتاتيجية حل امل�ضكالت

وكلف  جمموعات  اإىل  الطالب  ق�ضم   •

 36 �ضفحة  الفقرة  بقراءة  جمموعة   كل 

بالكتاب املدر�ضى.

التالية  االأ�ضئلة  الطالب  على  اطرح   •

تباعًاآ:

ما امل�ضكلة الرئي�ضية فى الفقرة؟ ! 

• تلق اإجابات الطالب دزن تعليق ودونها 

على ال�ضبورة ثم ناق�ضهم فيها موؤكدًا على 

“ندرة  هى  بالفقرة  الرئي�ضة  امل�ضكلة  اأن 

املعادن وم�ضادر الطاقة”

ثم اطرح عليهم ال�ضوؤال التاىل:

وردت  التى  االأخرى  امل�ضكالت  ما  ! 

بالفقرة؟

وا�ضتنتاج  للتفكري  وقت  لهم  اترك   •

امل�ضكالت االأخرى ، تلق اإجابات الطالب وعززهم عليها ومن املتوقع اأن تكون االإجابة كالتاىل:

اإن امل�ضكالت االأخرى بالفقرة هى “زيادة ال�ضكان ......”

اأعزائى الطالب هل هناك عالقة بني ندرة الرثوات املعدنية وم�ضادر الطاقة من جهة وبني زيادة ال�ضناعات  لكن   •

وزيادة ال�ضكان من جهة اأخرى؟

• اترك وقت كاف للطالب للتفكري واإدراك العالقة بني امل�ضكلة الرئي�ضة وامل�ضكالت الفرعية ،ثم تلق اإجاباتهم وناق�ضهم 

فيها.

اأنك �ضتطرح عليهم نف�ض  باقرتاح بع�ض احللول لهذه امل�ضكلة ،تلق اإجاباتهم وعززها، ثم وجه نظرهم  الطالب  كلف   •

ال�ضوؤال بنهاية الدر�ض.

عزيزى الطالب ما توقعاتك امل�ضتقبلية الإنتاج املعادن والطاقة بالعامل على �ضوء املعلومات الواردة بالفقرة.

• تلق توقعات الطالب وعززهم عليها.

36(    )      

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

  يتعرف العوامل المؤثرة في عملية
التعدين.

 .يعدد خصائص اإلنتاج المعدنى

 .يقرأ خريطة توزيع المعادن بالعالم

  يتعرف إنتاج الوطن العربي من مصادر
الطاقة.

  يستنتج التحديات التي تواجه التعدين
ومصادر الطاقة بالوطن العربي.

  إدارة يقترح بعض األساليب لتنمية و
الثروات المعدنية بالوطن العربي.

  يقدر أهمية الطاقة المتجددة في
المحافظة على البيئة.

مفاهيم الدرس
التعدين ـ كمية االحتياطي ـ المعادن

المهارات والقيم
 .حل المشكالت

 .التفسير

 .قراءة الرسوم البيانية

 .حسن إدارة المعادن والطاقة

القضايا المتضمنة 
  البيئة وحمايتها والمحافظة عليها

وتحسينها.

 .حسن استخدام الموارد البيئية وتنميتها

 .التنمية المستدامة

استعد للدرس

:   /  

.          

         »
         
        

.    

          
         

.«    

ما المشكلة الرئيسة في الفقرة؟  ١
ما المشكالت األخرى التي وردت بالفقرة؟  ٢

ما العالقة بين المشكلة الرئيسة والمشكالت الفرعية بالفقرة؟  ٣
اقترح بعض الحلول للتصدي لهذه المشكلة؟  ٤

ما توقعاتك المستقبلية إلنتاج المعادن والطاقة بالعالم على ضوء المعلومات   ٥
الواردة بالفقرة.

الدرس الثالث

الموارد المعدنية ومصادر الطاقة 
وأساليب إدارتها 
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عرض الدرس :

ا�ضرتاتيجية احلوار واملناق�ضة

ال�ضنوات  فى  در�ضت  الطالب  عزيزى   •

ال�ضابقة مفهوم املعادن، فمن ي�ضتطيع 

�ضياغة تعريف لها ؟

• تلق اإجابات الطالب وعززهم عليها، ثم 

و�ضح لهم اأن املعادن هى كل ما ي�ضتخرج 

كيميائية  مركبات  من  االأر�ض  ق�رشة  من 

متجان�ضة كلفهم باإعطاء اأمثلة للمعادن.

ا�ضرتاتيجية فكر - زاوج - �ضارك

• اطرح  على الطالب جمموعة الت�ضاوؤالت 

االآتية:

1. املعدن مورد متجدد اأم غري متجدد؟

2. ما راأيك فى العبارة ال�ضابقة 

الق�رشة  فى  املعادن  جميع  تنت�رش 

االأر�ضية بكميات كبرية 

3. ما العالقة بني كل من : 

اأ.  احلركات االأر�ضية واملعادن؟   

ب. املعادن وراأ�ض املال؟

اأن يفكر فى االأ�ضئلة ال�ضابقة مبفرده ملدة خم�ض دقائق. • كلف كل طالب 

• كلف كل طالب مب�ضاركةزميله ومناق�ضته فيما تو�ضل اإليه من اإجابات.

• كلف كل زوج من الطالب اأن ي�ضارك زوج اآخر ملناق�ضة ما تو�ضلوا اإليه من اإجابات.

• اخرت بع�ض االأزواج ب�ضكل ع�ضوائى لعر�ض اأفكارهم.

• عزز الطالب على م�ضاركتهم ،ثم اطرح عليهم الت�ضاوؤل التاىل فى �ضوء ما تو�ضلتم اإليه من اإجابات:

ما ! خ�ضائ�ض االإنتاج املعدنى؟

اأمام زمالوؤه بالف�ضل. اأحدهم بتلخي�ضها  • ا�ضتمع الإجابات الطالب وناق�ضهم فيها ثم كلف 

• وميكنك هنا تناول ق�ضية ح�ضن ا�ضتخدام املوارد وتنميتها موؤكدًا على �رشورة تر�ضيد ا�ضتهالك هذه املوارد.

ونوع  املعادن  توزيع  بني  العالقة  على  للتعرف  وذلك   37 �ض  بالكتاب  االإ�ضافية  املعلومة  لقراءة  الطالب  وجه   •

ال�ضخور و�ضكل �ضطح االأر�ض، وو�ضح بع�ض االأماكن امل�ضهورة باالإنتاج املعدنى على خريطة العامل.

37

        

المعدنية  الموارد  /   تعال نتعرف مًعا  واآلن  
ومصادر الطاقة  والمشكالت التي تواجه كل منهما وكيفية إداراتهما بما يحقق 

التنمية الشاملة للموارد المعدنية.

المعادن مفهومها وأنواعها أوالً:
يقصد بالمعادن كل ما يستخرج من قشرة األرض من مركبات كيميائية 

متجانسة كالحديد والنحاس والفوسفات والذهب.

١  خصائص ا�نتاج المعدني
طبيعة  على  تؤثر  التي  المهمة  الخصائص  ببعض  المعدنية  الموارد  تنفرد 

استخدامها، وحجم هذا االستخدام ومن هذه الخصائص:

المعادن مورد غير متجدد قابل للنفاد.  

يمكن إعادة استخدام المعادن ـ وخاصة الفلزية ـ مرة أخرى وذلك بإعادة   
�(Scrap على سبيل المثال الحديد الخردة) صهرها وتشكيلها

يتركز إنتاج بعض المعادن في مناطق محدودة من العالم مثل الكروم والماس   
والنيكل، في حين تنتشر بعض المعادن بكميات أكبر مثل الحديد والبوكسيت 
في مساحات واسعة من العالم، ويرتبط ذلك بطبيعة الحركات الباطنية للقشرة 
األرضية وما نتج عنها من انكسارات والتواءات صاحبها بروز بعض المعادن 
التي سهلت على اإلنسان الوصول إليها واستثمارها وكان لذلك أثره الواضح 

على أهمية هذه المعادن وأسعارها.

توجد أغلب المعادن في باطن األرض، ولذلك تتطلب عمليات التعدين تقنيات   
عالية ورأس مال وفير لتعدد مراحل االستخراج، غير أن هناك بعض الخامات 
المعدنية التي تستخرج من مناجم مكشوفة (أي من سطح األرض مباشرة) 

مثل بعض مناجم النحاس.

يمكن تخزين الموارد المعدنية بكميات كبيرة ولفترات طويلة.  

       
.   

.       

 

أضف إلى معلوماتك:
     

 .   
     
    
    
    

.

.      
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احلوار  ا�ضرتاتيجية  با�ضتخدام 

واملناق�ضة

• و�ضح لطالبك اأن االإنتاج املعدنى يتاأثر 

بعدة عوامل ، ثم اطرح عليهم جمموعة من 

تلك  ال�ضتنتاج  بها  وناق�ضهم  الت�ضاوؤالت 

العوامل ،ومن هذه الت�ضاوؤالت:

1. ماذا يحدث اإذا ...؟

ب�ضورة  الطبيعة  فى  املعادن  وجدت  اأ. 

نقية.

فى  قليلة  بن�ضب  املعادن  وجدت  ب. 

ال�ضخور.

2. ما راأيك فى العبارة االآتية: “كلما زادت 

زادت  كلما  املعدن  من  االحتياطى  كمية 

الكمية امل�ضتهلكة منه �ضنويًا”

3. ما املق�ضود بكلمة االحتياطى؟

4. مب تف�رش؟ 

كمية  بتقدير  االقت�ضاديون  اهتمام 

االحتياطى من املعادن

5. ما العالقة بني مناطق تركز اخلامات املعدنية وو�ضائل النقل اأو املناطق ال�ضناعية؟

6. دلل على �ضحة العبارة “تتوقف  اأهمية املعدن على مدى توافره وا�ضتخداماته”

7. ما العالقة بني املناخ والتعدين؟

8. اذكر مثال ملعدن يوؤثر املناخ فى تكوينه وا�رشح كيف يحدث ذلك

• ا�رشك اأكرب عدد من طالب الف�ضل فى االإجابة عن الت�ضاوؤالت ال�ضابقة وعززهم ، ثم و�ضح لهم اأن كل ما تو�ضلوا اإليه ُيعد 

من العوامل املوؤثرة فى االنتاج املعدنى 

اأحد الطالب بتلخي�ض تلك العوامل فى �ضكل تخطيطى على ال�ضبورة. • كلف 

• عزز الطالب واأ�ضكرهم على م�ضاركتهم فى املناق�ضة.

38(    )      

٢  العوامل المؤثرة في ا�نتاج المعدني:
النظر االقتصادية على مجموعة من  يتوقف استغالل المعادن من وجهة 

العوامل يأتي في مقدمتها:

بالصخور  مختلطة  الطبيعة  في  المعادن  توجد   : أ    
ولذلك يتم تنقيتها وفصلها عن طريق الصهر، وتختلف نسبة وجود المعدن 
في الخام فعلى سبيل المثال فال تقل النسبة االقتصادية للحديد عن ٦٠٪، 
أما النحاس فتصل النسبة االقتصادية له إلى ٣٪ فقط، ويمكن أن يستخرج 
من خامات ال تزيد نسبته عن ١٪ بشرط أن تكون طبقاته سميكة وقريبة 

من سطح األرض لتقليل تكاليف االستخراج.

االحتياطي  كمية  بتقدير  واالقتصاديون  العلماء  يهتم   : ب  

ثم  المخزونة منه، ومن  الكميات  التعرف على  المعدن، وذلك بهدف  من 
ال  حتى  سنويًّا  استخراجها  المقرر  والكميات  االفتراضي  عمرها  تحديد 

تستنزف في وقت قصير.

مناطق  أو  النقل  وسائل  من  المعدن  قرب  إن   : جـ   

النشاط الصناعى يسهل من عملية استغالل المعدن.

حسب  آلخر  معدن  من  النسبية  األهمية  تختلف   : د  

استخداماته الصناعية، فقديًما كان الذهب والفضة يستخدمان على نطاق 
مناجم  اكتشاف  مع  ولكن  المعدنية،  العمالت  صك  في  وخاصة  واسع 
غنية بالذهب قل االعتماد على الفضة وتراجعت أهميتها االقتصادية وقل 

إنتاجها لقلة الطلب عليها.

    

 

والثلوج  الغزيرة  فاألمطار  التعدين؛  عمليات  في  المناخ  يؤثر   : هـ 

والحرارة الشديدة تعوق عمليات التعدين في المناجم المكشوفة. 

تقنيات  تحتاج  المعادن  عن  والتنقيب  البحث  عمليات  إن   : و  

على  أيًضا  األمر  وينطبق  ضخمة،  أموال  رؤوس  يتطلب  مما  جًدا  عالية 
عمليات استخراج الخامات المعدنية وخاصة من باطن األرض. 

أضف إلى قاموسك  
    :  
    

.

أضف إلى معلوماتك:
     
     
    
      
       
     

.    

أضف إلى معلوماتك:
     
     
    

.    
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• با�ضتخدام ا�ضرتاتيجية االكت�ضاف املوجه 

املدر�ضي�ض  الكتاب  بفتح  الطالب  كلف 

جيدًا   )5( �ضكل  اخلريطة  ومالحظة   39

ثم اطرح عليهم االأ�ضئلة التالية وناق�ضهم 

فيها:

وما  بالعامل  امل��ع��ادن  اأه��م  م��ا   .1

اأماكن انت�ضارها؟

2. حدد اأ�ضهر اخلامات املعدنية التى 

متيز كل قارة؟

خامات  ت��رك��ز  مناطق  و���ض��ح   .3

احلديد فى قارتى اأمريكا ال�ضمالية ، 

اإفريقيا؟

خامات  تركز  مناطق  اأه��م  م��ا   .4

ال��ب��وك�����ض��ي��ت ف���ى ق�����ارة اأم��ري��ك��ا 

اجلنوبية؟

•  تلق اإجابات طالبك وناق�ضهم فيهاموؤكدًا  

من خالل املناق�ضة على ما يلي:

- يعد احلديد والنحا�ض واملنجنيز والفو�ضفات والبوك�ضيت والكروم من اأهم املعادن بالعامل.

- ترتكز معظم املناطق التعدينية يف �ضمال اأمريكا ال�ضمالية و�ضمال اأورا�ضيا وه�ضاب اآ�ضيا الو�ضطى وو�ضط �ضحراء 

اأ�ضرتاليا وال�ضحراء الكربى وحو�ض الكونغو وو�ضط اأمريكا اجلنوبية جنوب مرتفعات جيانا حتى بتاجونيا.

- م�رش من الدول التي يتوفر بها كثري من اخلامات املعدنية كاحلديد والنحا�ض والفو�ضفات والكروم.

- ميكنك عزيزي املعلم التاأكيد هنا على �رشورة املحافظة على املوارد املعدنية وعدم ا�ضتنزافها.

39

التوزيع الجغرافي للموارد المعدنية:  ٣
   /  

:          

.     ( ) 
أهم المعادن بالعالم وأماكن انتشارها.  

أشهر الخامات المعدنية بكل قارة.  

المعادن في معظم دول  نستنتج من الخريطة ما يلي: تنتشر عديد من 
والكروم  والبوكسيت  والفوسفات  والمنجنيز  الحديد  وأهمها  العالم 
الشمالية  أمريكا  شمال  في  التعدينية  المناطق  معظم  وتتركز  وغيرها 
أستراليا  صحراء  ووسط  الوسطى  آسيا  وهضاب  أوراسيا  وشمال 
الجنوبية جنوب  والصحراء الكبرى وحوض الكونغو ووسط أمريكا 

مرتفعات جيانا حتى بتاجونيا.

: اقرأ الجدول التالي لتتعرف أهم الخامات المعدنية بالعالم والدول   
المنتجة لها.

.  
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�ض40  الطالب  لكتاب  طالبك  وجه    •

التعاونى  التعلم  ا�ضرتاتيجية  م�ضتخدمًا 

باإنتاج  اخلا�ض   40 �ض  اجلدول  لقراءة 

اأن  ،على  2011م  عام  العامل  فى  املعادن 

على  تعليقًا  بكتابة  جمموعة  كل  تقوم 

معدن من املعادن املذكورة داخل اجلدول 

، ثم اطلب من كل جمموعة  ح�ضاب الن�ضبة 

ثم   ، حدة  على  دولة  كل  الإنتاج  املئوية 

تقوم كل جمموعة بعر�ض ما تو�ضلت اإليه 

من نتائج اأمام املجموعات االآخرى.

ا�ضرتاتيجية ال�ضوؤال واجلواب

•  كلف الطالب مبالحظة خريطة )6(  �ض 

بالوطن  املعادن  اأهم  توزيع  لتتعرف   40

االأ�ضئلة  فى  الطالب  ناق�ض  ثم   . العربى 

التالية:-

1. اذكر دولتني عربيتني يحتالن املركز االأول ، الثانى فى اإنتاج املنجنيز؟

2. اأين ترتكز خامات املنجنيز فى م�رش؟

3. رتب اأهم ثالث دول عربية منتجة للحديد بالوطن العربى؟ 

4. رتب اأهم ثالث دول عربية منتخة للفو�ضفات فى طننا العربى؟

5. اأين يرتكز اإنتاج خامات الر�ضا�ض والزنك فى وطننا العربى؟

6. هل يوجد فى م�رش ر�ضا�ض وزنك؟واإن وجدا اأين يرتكز؟

• تلق اإجابات الطالب و�ضجلها على ال�ضبورة.

40(    )      

(  )       ( ) 
   
 

  

 
 

 

  

 .British geological survey, world mineral production, London 2012 :

: علِّق على الجدول بأسلوبك.  
يمتلك الوطن العربي عديد من الثروات المعدنية   الحظ الخريطة التالية.

.      ( ) 

ابحث وتعلم: 
    
      
     

.
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با�ضتخدام ا�ضرتاتيجية التعلم التعاونى 

جمموعات  اأربع  اإىل  الطالب  ق�ضم   •
مت�ضاوية العدد بحيث تكون املجموعات 

غري متجان�ضة.

بقراءة  االأوىل  املجموعة  طالب  كلف   •
بالكتاب  احلديد  مبعدن  اخلا�ضة  الفقرة 

املدر�ضي �ض 41 و�ضياغة اأكرب عدد من 

االأ�ضئلة على الفقرة واالإجابة عنها.

بقراءة  الثانية  املجموعة  طالب  كلف    •
املنجنيز  مبعدن  اخلا�ضة  الفقرة 

واالإجابة عن الت�ضاوؤالت االآتية:

من  العربي  الوطن  اإنتاج  يبلغ  كم   .1

املنجنيز عام 2011م؟

اإنتاجًا  العربية  الدول  اأوىل  ما   .2

للمنجنيز؟

 ، للمنجنيز  االقت�ضادية  االأهمية  حدد   .3

على �ضوء درا�ضتك يف ال�ضنوات ال�ضابقة.

الفقرة  بقراءة  الثالثة  املجموعة  كلف   •
اخلا�ضة مبعدن الفو�ضفات واالإجابة عن 

الت�ضاوؤالت االآتية :

1. و�ضح كيفية تكون الفو�ضفات.

2. كم يبلغ اإنتاج الوطن العربي من الفو�ضفات؟

3. حدد اأكرب ثالث دول منتجة للفو�ضفات على خريطة للوطن العربي.

4. مب تف�رش ....؟ االأهمية االقت�ضادية للفو�ضفات.

• كلف املجموعة الرابعة بقراءة الفقرة اخلا�ضة بالر�ضا�ض والزنك واالإجابة عن الت�ضاوؤالت االآتية:
1. كم يبلغ اإنتاج الوطن العربي من الر�ضا�ض والزنك؟

2. حدد على خريطة الوطن العربي اأوىل الدول املنتجة للمعدنني.

3. حدد اأهم ا�ضتخدامات املعدنني.

• اترك وقت كاف للمجموعات للعمل حتت اإ�رشافك

• كلف قائد كل جمموعة بتلخي�ض اأهم نقاط التي تو�ضلت لها املجموعة وتو�ضيحها لباقي زمالء الف�ضل، ا�ضمح بالنقا�ض 
بني املجموعات.

41

٤  أهم المعادن بالوطن العربي: 
أ  الحديد: 

بلغ إنتاج الحديد في الوطن العربي نحو ١٦,٣ مليون طن عام ٢٠١١ م وتعتبر 
إنتاًجا له حيث تنتج نحو (١١,٢ مليون طن)  العربية  موريتانيا أولى الدول 
إنتاجها  بتصدير كافة  العربي، وتقوم  اإلنتاج  ٥٩٫٣٪ من جملة  أي حوالي 
تنتج  الثانية حيث  المرتبة  منه خام (لماذا؟ ناقش معلمك)، وتأتي مصر في 
تنتج نحو  الثالث حيث  المركز  الجزائر  بينما تحتل  (٣,٣ مليون طن).  نحو 

(١,٥مليون طن) من جملة اإلنتاج العربي.

ناقش معلمك في األهمية االقتصادية لخام الحديد وسجل نتائج المناقشة 
في صفحتك على «الفيس بوك».

ب  المنجنيز: 
بلغ إنتاج المنجنيز في الوطن العربي نحو ٤٩٥,٢ ألف طن في عام ٢٠١١ م، 
وهو رقم قليل مقارنة باإلنتاج العالمي، وقد تصدرت المملكة المغربية المرتبة 
األولى عربيًّا في إنتاج المنجنيز (٥٨ ألف طن) يليها مصر (٣٧,٢ ألف طن). عّدد 

أهم الصناعات التي يدخل فيها المنجنيز (ناقشها مع زمالئك). 

«      »
.   ..   

 

جـ  الفوسفات: 
ينتج الوطن العربي نحو ٤٨,٨ مليون طن، تأتي المغرب في مقدمة الدول 
العربية المنتجة للفوسفات حيث بلغ إنتاجها نحو (٢٧٫٦ مليون طن)، تليها 
تونس حيث تنتج (٧٫٤ مليون طن)، ثم األردن حيث تنتج نحو (٦,٦ مليون 
طن)، ثم مصر في المركز السادس حيث بلغ إنتاجها (٢,٥ مليون طن) من 

جملة اإلنتاج العربي.

د  الرصاص والزنك: 
يتالزم وجود الرصاص والزنك عادة في الطبيعة ويتركز إنتاجهما في دول 
إن كانت هناك كميات ضئيلة تنتجها، مصر. وتعد المغرب  المغرب العربي، و
أولى الدول العربية إنتاًجا للمعدنين حيث تنتج نحو (٨٧٫٤ ألف طن) من الزنك، 
و(٤٦٫٤ ألف طن) من الرصاص وذلك في نفس العام. ومن أهم الدول المنتجة 

األخرى للمعدنين تونس، الجزائر، سلطنة ُعمان، السعودية.

أضف إلى معلوماتك:
    
      

.

أضف إلى معلوماتك:
     

.

أضف إلى معلوماتك:
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أضف إلى معلوماتك:
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احلديد  بني  باملقارنة  طالبني  كلف   •
واملنجنيز.

الرغم  على  اأنه  اإىل  طالبك  نظر  وجه   •
وا�ضتخداماتها  املعدنية  الرثوة  اأهمية  من 

عديد  يعرتيها  اأن  اإال  حياتنا  يف  املتعددة 

يف  �ضنتناوله  ما  وهذا  امل�ضكالت  من 

ال�ضفحات القادمة.

ا�ضرتاتيجية احلوار واملناق�ضة

ا�ضاأل  واملناق�ضة  احلوار  با�ضتخدام    •

عملية  تواجه  التى  امل�ضكالت  ما  الطالب 

التعدين بالوطن العربى؟

•  وجه الطالب اإىل الفقرة االأوىل بالكتاب 

الطالب  اأحد  كلف  ثم   42 �ض  املدر�ضى 

ثم  زمالئه  ويتابعه  جهرًا  الفقرة  بقراءة 

امل�ضكالت  اأهم  فى  الطالب  وناق�ض  حاور 

 42 �ض  التعدين  عملية  تواجه  التى 

بالكتاب املدر�ضى.

ا�ضرتاتيجية الع�ضف الذهنى:

با�ضتخدام الع�ضف الذهنى:

اإدارة وتنمية الرثوات املعدنية؟ •  وجه للطالب ال�ضوؤال التاىل: كيف ميكن 

• ما اأ�ضاليب اإدارة وتنمية الرثوات املعدنية؟ 

•  اترك لهم فر�ضة من الوقت للتفكري فى االجابة.

•  ثم اجمع اجابات الطالب و�ضجلها على ال�ضبورة.

•  ناق�ض الطالب فى االإجابات.

اإجابات الطالب ثم �ضجلها على ال�ضبورة.  •  عدل 

اإدارة وتنمية الرثوات  42 وكلف اأحد الطالب بقراءة العن�رش اخلا�ض باأ�ضاليب  �ض  املدر�ضى  للكتاب  الطالب  •  وجه 

املعدنية حتى يتعرفها الطالب ويقارينها مبا مت ت�ضجيله من قبل على ال�ضبورة من خالل اإجابتهم ال�ضابقة.

ت�ضجيع  عن  بالدر�ض  وردت  التى  معلوماتك  اإىل  اأ�ضف  لقراءة  املرتفع  اللغوى  الذكاء  ذوى  من  الطالب  اأحد  تخري    •

امل�ضتثمرين فى البحث عن املعادن.

42(    )      

رغم أهمية الثروات المعدنية وتعدد استخداماتها في حياتنا اليومية إال أن 
عملية التعدين يعتريها عديد من المشكالت األمر الذي يؤثر على إنتاج الدول 
العربية من الخامات المعدنية، مما دفع كثير من الدول لتبني خططًا استراتيجية 
إلدارة الموارد المعدنية للمحافظة عليها وتنميتها. فهل تعرف   ما 

هذه المشكالت وسبل التصدي لها؟

٥  المشكالت التى تواجه عملية التعدين:
انخفاض كمية االحتياطي من الخامات المعدنية في الدول المنتجة. أ 

البيئة  بحماية  المعادن  إنتاج  ربط  نتيجة  المعادن،  إنتاج  تكلفة  ارتفاع  ب 

باإلضافة الرتفاع تكلفة التقنيات الحديثة المستخدمة.

افتقار القوى العاملة في القطاع التعديني للتدريب المتخصص. جـ 

قلة رؤوس األموال الالزمة لعمليات التعدين. د 

٦  أساليب إدارة وتنمية الثروات المعدنية
المعادن  من  كثير  محل  البالستيك  حل  فقد  للمعادن،  بدائل  عن  البحث  أ 
في الصناعة؛ كالصناعات الهندسية واإلنشائية والطائرات والبويات.... 

وغيرها.

الدول  بين  ومستقرة  مجزية  بصورة  المعدنية  الخامات  أسعار  تحديد  ب 

المنتجة لها والمصنعة لها.

التقنيات  واستخدام  المعادن،  عن  والتنقيب  للبحث  المستثمرين  تشجيع  جـ 

الحديثة في التعدين.

الدورات  خالل  من  التعدين  بقطاع  العاملة  البشرية  الموارد  كفاءة  رفع  د 

التدريبية المتخصصة.

الحد من تصدير الخامات المعدنية بشكل خام واالتجاه نحو تصنيعها مما  هـ 

يزيد من قيمتها االقتصادية.

على  تحتوي  بحيث  عربية  دولة  لكل  استثمارية  تعدينية  خرائط  إعداد  و 

معلومات تفصيلية عن كل المنشآت الصناعية التعدينية والتحويلية.

وتوفيرها،  البيانات  وقواعد  واالقتصادية،  الجيولوجية  الدراسات  إعداد  ز 

وجعلها متاحة للمعنيين في القطاعين العام والخاص.

دعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية بالتعاون والتنسيق  حـ 

مع الجهات المعنية.

ابحث وتعلم: 
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ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجية احلوار واملناق�ضة:

• فى �ضوء درا�ضتك فى املراحل الدرا�ضية 

ال�ضابقة:

1. حدد املق�ضود بالطاقة؟

2. �ضنف م�ضادر الطاقة؟

التنمية  الطاقة  م�ضادر  حتقق  كيف   .3

امل�ضتدامة؟

فى  للتفكري  للطالب  فر�ضة  اأترك   •

االإجابات.

اإجابات الطالب وناق�ضهم فيها. • تلق 

ا�ضرتاتيجية التعلم التعاونى

• ق�ضم الطالب اإىل جمموعات �ضغرية  غري 

بقراءة  جمموعة   كل  ،وكلف  متجان�ضة 

م�ضدر من م�ضادر الطاقة غري املتجددة 

قراءة �ضامتة.

يتحدث  االأوىل  املجموعة  قائد  كلف   •

وكمية  البرتول  عن  مرتفع  ب�ضوت 

اإ�ضرتاتيجية  43م�ضتخدمًا  43 بالكتاب املدر�ضى.وجه طالبك للكتاب املدر�ضى �ض  العربى �ض  االإنتاج واالحتياطى 

التعلم التعاونى لقراءة اجلدول )3( اخلا�ض باإنتاج البرتول اخلام فى الوطن العربى فى الفرتة ما بني 2008 – 2012م 

، على اأن تقوم كل جمموعة بقراءة اجلدول وتف�ضري بياناته االإح�ضائية ؛ ثم يجيب الطالب على االأ�ضئلة االأتية:-

1. ما اأكرب الدول العربية اإنتاجًا للبرتول؟

2. رتب الدول العربية املنتجة للبرتول ح�ضب كمية االإنتاج تنازليًا؟

3. ما الفرق بني اإجماىل اإنتاج البرتول فى عامى 2008 م – 2012م؟

4. ما اأ�ضباب تناق�ض اإنتاج البرتول فى بع�ض الدول العربية خالل الفرتة من 2008م – 2012م؟

• اأترك فر�ضة كافية  للطالب لالإجابة على كل �ضوؤال.

اإجابات الطالب وناق�ضم فى هذه االجابات ، ثم ي�ضجلها الطالب بالكتاب املدر�ضى �ض43 ، 44. • تلق 

الطالب من ذوى الذكاء اللغوى املرتفع لقراءة اأ�ضف اإىل معلوماتك  بالكتاب املدر�ضى �ض44 والتى وردت  اأحد  • تخري 

43

مصادر الطاقة:  ثانًيا:
تعد الطاقة من العناصر المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تشكل إمداداتها 
عامًال أساسًيا في دفع عجلة اإلنتاج وتحقيق االستقرار والنمو، مما يوفر فرص 
العمل ويعمل على تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر؛ وتتنوع مصادر 

الطاقة في العالم ما بين طاقة متجددة وغير متجددة. 

.           
١  مصادر الطاقة غير المتجددة

أ  البترول: 

يحتل البترول المكانة األولى بين مصادر الطاقة في العالم، كما يعد مصدًرا 
لعديد من المواد الخام التي تقوم عليها عديد من الصناعات، ويحتل الوطن 
العربي المكانة األولى في حجم االحتياطي للبترول في العالم، والذي يصل إلى 
٧٠٩ مليار برميل عام ٢٠١٢م، كما أنه ينتج نحو ٢٤,٢ مليون برميل يومًيا ٢٠١٢م. 

البترول في الوطن  : ناقش مع معلمك جدول تطور إنتاج   
العربي خالل عامي (٢٠٠٨ م-٢٠١٢م) ثم أجب عما يليه من تساؤالت.

/   ( - )         ( ) 
  

(  ) 
 

  
    .          :

ما أكبر الدول العربية إنتاًجا للبترول؟  ١
رتب الدول العربية المنتجة للبترول حسب كمية اإلنتاج تنازلًيا.  ٢

فكر واحسب: 
    
      
      

.( - ) 

تذكر أن: 
      

:  
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اأ�ضل  من  البرتول  تكون  عن  بالدر�ض 

فى  برتول  بئر  اأول  واإكت�ضاف  حيوانى 

العامل 1807م.

ا�ضرتاتيجية ال�ضوؤال واجلواب

الطالب مبالحظة خريطة )7(  �ض  • كلف 

44 لتتعرف حقول البرتول والغاز الطبيعى 

الطالب فى  ناق�ض  ثم   . العربى  الوطن  فى 

االأ�ضئلة التالية :-

 ، ليبيا  فى  البرتول  حقول  اأه��م  اأذك��ر   .1

ال�ضعودية؟

فى  الطبيعى  الغاز  حقول  اأه��م  ح��دد   .2

اجلزائر ، م�رش؟

حقول  فيها  يوجد  ال  التى  ال��دول  حدد   .3

غاز طبيعى بالوطن العربى؟

حدد الدول العربية التى ال يوجد فيها   .4

للبرتول  منتجة  غ��ري  اأى   ب���رتول؟  حقول 

بالوطن العربى؟

اإجابات الطالب و�ضجلها على ال�ضبورة. • تلق 

العربى �ض44  االإنتاج واالحتياطى  الطبيعى وكمية  الغاز  الثانية يتحدث ب�ضوت مرتفع عن  املجموعة  قائد  كلف   •

بالكتاب املدر�ضى. ثم كلف اأع�ضاء املجوعة برتتيب الدول العربية الثالث االأكرب اإنتاجًا للغاز الطبيعى.

• تلق االإجابات وناق�ض الطالب فيها.

• كلف قائد املجموعة الثالثة يتحدث ب�ضوت مرتفع عن الفحم احلجرى ، وكمية اإنتاجه ، ومناطق تركزة ، وترتيب الدول 

التى حتتل املركز االأول ، الثانى اإنتاجًا للفحم احلجرى.

• وجه الطالب للن�ضاط بالكتاب املدر�ضى �ض 45 ناق�ض معلمك فى ال�ضناعات التى يدخل فيها الفحم والبرتول؟

44(    )      

ما الفرق بين إجمالي إنتاج البترول في عامي ٢٠٠٨م – ٢٠١٢م؟  ٣
ما أسباب تناقص إنتاج البترول في بعض الدول العربية خالل الفترة من   ٤

٢٠٠٨م – ٢٠١٢م؟

حّول كميات اإلنتاج بالجدول السابق إلى رسم بياني.  ٥
هل تعرف   أهم حقول البترول ومعامل التكرير بالوطن العربي؟ 

الحظ الخريطة التالية واستنتجها�

       ( ) 
ب  الغاز الطبيعي:

يعد الغاز الطبيعي ثاني أهم مصادر الطاقة في الوطن العربي، وقد بلغ إنتاجه 
نحو ٦٠٤,٩ مليار متر مكعب عام ٢٠١٢م، كما بلغ حجم االحتياطي العربي من 
الغاز الطبيعي في نفس العام نحو ٥٣٨٨٦ مليار متر مكعب أي نحو ٢٥٫٨٪ من 
إجمالي االحتياطي العالمي، وينتج الجناح العربي اإلفريقي نحو ٢٧٫٧٪ من 
جملة إنتاجه، في حين ينتج الجناح العربي األسيوى ٧٢٫٣٪ من جملة اإلنتاج 

العربي.

وتأتي قطر في المركز األول حيث بلغ إنتاجها ٢٠٤ مليارات م٣ في ٢٠١٢م، 
يليها السعودية ٩٩,٣ مليار م٣ ثم الجزائر ٨٥,٧ مليار متر مكعب ومصر ٥٨,٨ مليار 
�( متر مكعب. (       

أضف إلى معلوماتك:
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م�ضادر  تف�رش:اأهمية  مب  الطالب  ا�ضاأل   •

الطاقة احلفرية؟

• كلف اأحد الطالب بقراءة اأهمية م�ضادر 

زمالئه.  ويتابعه  جهرًا  احلفرية  الطاقة 

�ض45 بالكتاب املدر�ضى.

وعرف  االأهمية  تلك  فى  الطالب  ناق�ض   •

لتوليد  اأ�ضا�ضى  م�ضدر  اأنها  الطالب 

الطاقة ، تدخل فى عديد من ال�ضناعات ، 

م�ضدر للدخل القومى.

•  ا�ضاأل الطالب:ما النتائج املرتتبة على 

اإ�ضتخدام الفحم احلجرى؟

على  و�ضجلها  الطالب   اإجابات  تلق   •

املدر�ضى  للكتاب  توجه  ؛ثم  ال�ضبورة 

الفقرة  يقراأ  الطالب  اأحد  وكلف  �ض45 

اأن  فى  الطالب  ناق�ض  ثم  الثالثة 

بالنفاد  مهدد  احلفرية  الطاقة  م�ضادر 

عالية  نفقات  وحتتاج   ، للبيئة  وملوثه 

الإ�ضتخراجها من باطن االأر�ض.

• ا�ضاأل الطالب: ماذا فعلت كثري من دول العامل ملواجه نفاد م�ضادر الطاقة احلفرية؟

• تلق اإجابات الطالب وناق�ض الطالب فى تلك االإجابات ، ثم عرفهم اأن تلك الدول تبنت فكرة البحث عن بدائل جديدة 

للطاقة احلفرية تتميز باال�ضتدامة وحماية البيئة ، وتكون تكلفتها اأقل.

• وجه طالبك الأخر جزء من الفقرة الثالثة �ض 45 بالكتاب املدر�ضى.

با�ضتخدام ا�ضرتاتيجية التدري�ض التبادىل:

• وجه الطالب للكتاب املدر�ضى �ض 46 لقراءة الفقرة االأوىل اخلا�ضة مب�ضادر الطاقة املتجددة.

• اجعل الطالب يحددون االأفكار الرئي�ضة بعد االإنتهاء من قراءة الفقرة. 

• اطلب من مقرر كل جمموعة قراءة  االأفكار التى تو�ضلوا اليها وناق�ضها معهم ومن املتوقع اأن تكون كالتاىل:

• طاقة الرياح من اأهم م�ضادر الطاقة املتجددة النظيفة.

45

جـ  الفحم الحجري:
يعد الوطن العربي من المناطق الفقيرة في إنتاج الفحم الحجرى، وقد بلغ 
إنتاجه نحو ١٫٣ مليون طن، ويقتصر إنتاج الفحم الحجرى على الجناح العربي 
اإلفريقي، حيث تحتل المغرب المركز األول وتنتج نحو ٦٥٠ ألف طن عام 
٢٠١١م، وتأتي مصر في المركز الثاني وتنتج نحو ٦٠٠ ألف طن في نفس العام، 

وتنتج الجزائر كميات ضئيلة تقدر بنحو ١٥ ألف طن. 

ورغم أهمية مصادر الطاقة الحفرية والتي تتمثل في أنها:

مصدر أساسي لتوليد الطاقة.   

مصدر للدخل القومي، كما تعمل على زيادة العمالت األجنبية من خالل   
التجارة الدولية.

تدخل في عديد من الصناعات   

(ناقش مع معلمك الصناعات التي يدخل فيها الفحم والبترول).

للبيئة، كما تحتاج عمليات استخراجها  بالنفاد وملوثة  أنها مهددة  إال   
في  الحديثة  التقنيات  الستخدام  نظًرا  عالية  نفقات  األرض  باطن  من 
التدهور، ولذا تبنت كثير من دول  البيئة من  للمحافظة على  التنقيب 
العالم فكرة البحث عن بدائل جديدة للطاقة الحفرية تتميز باالستدامة 
مصادر  الستخدام  التوجه  فكان  أقل  تكلفتها  وتكون  البيئة  وحماية 

المتجددة. الطاقة 

واآلن تعال معي   نتعرف بعض مصادر الطاقة المتجددة بشئ 
من التفصيل:

         
         

 .....   

          -
.  

          -

           -
.  

 

أضف إلى معلوماتك:
:   

     
    
      
      
     
      

.

أضف إلى معلوماتك:
:  

     
    
   
     
     
    

.  

        

.  



79

الوحدة الثانية

فى  الرياح  طاقة  ا�ضتخدامات  ترتكز   •

الوطن العربى فى دول �ضمال اإفريقيا.

الدول  وتون�ض  واملغرب  م�رش  تت�ضدر   •

العربية امل�ضتخدمة لطاقة الرياح.

من   %0.4 بنحو  الرياح  طاقة  ت�ضهم   •

الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  قدرات  اإجماىل 

عربيًا.

وحمدودة  �ضئيلة  بن�ضبه  الرياح  ت�ضهم   •

فى اإنتاج الطاقة الكهربائية.

اأ�ضئلة  �ضياغة  جمموعة  كل  من  اطلب   •

حول الفقرة االأوىل بالكتاب املدر�ضى �ض 

46. ومن املتوقع �ضياغة االأ�ضئلة التالية:

• اأين ترتكز طاقة الرياح بالوطن العربى؟ 

وما اأهم ا�ضتخداماتها؟

حيث  من  عربية  دول  ثالث  اأهم  ما   •

اإ�ضتخدامها لطاقة الرياح؟

املفاهيم  حتديد  الطالب  من  اطلب   •

والعبارات ال�ضعبة بالفقرة واال�ضتف�ضار عنها من معلمهم.

االهتمام  ومدى  الرياح  طاقة  ا�ضتخدامات  اأهمية  ن�ضاط  فى  ملناق�ضتهم   46 �ض  املدر�ضى  للكتاب  الطالب  وجه   •

با�ضتخدامها فى امل�ضتقبل بوطننا العربى.

ا�ضرتاتيجية احلوار واملناق�ضة

• وجه الطالب للكتاب املدر�ضى �ص46 لقراءة الفقرة اخلا�ضة مب�رش وطاقة الرياح ، ثم ا�ضتنتاج اأين توجد حمطات توليد 

الكهرباء من الرياح فى م�رش؟حدد اإجماىل م�ضاحتها؟

ناق�ض الطالب فى تلك االجابات وعدلها ثم اكتبها على ال�ضبورة مرة  ثم  ال�ضبورة  على  و�ضجلها  الطالب  اإجابات  • تلق 

اأخرى.

• كلف الطالب بقراءة الر�ضم البيانى �ضكل )5(  بالكتاب املدر�ضى �ض46 اخلا�ض بتطور اإنتاج حمطة كهرباء الزعفرانة 

ثم ناق�ض وحاور الطالب فى تطور اإنتاج م�رش من توليد الكهرباء من الرياح فى حمطة الزعفرانة.

46(    )      

٢  مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة النظيفة)
في  العربي  الوطن  في  الرياح  طاقة  استخدامات  تتركز   : أ  
الدول الواقعة شمال إفريقيا، حيث تتصدر مصر والمغرب وتونس الدول 
العربية بإجمالي قدرات مركبة تصل إلى ٤٣٠ ميجاوات، ١٢٤ ميجاوات، 
٢٠ ميجاوات على الترتيب، وتبلغ نسبة مساهمة طاقة الرياح نحو ٠٫٤٪ 
من إجمالي قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوطن العربي، وهي مساهمة 
ضئيلة ومحدودة، ولذا بدأت العديد من الدول العربية تبنى خططًا وأهداًفا 

طموحة لزيادة االعتماد على طاقة الرياح.

مصر وطاقة الرياح 
قدمت مصر نموذًجا رائًدا في توليد الكهرباء من الرياح حيث 
قامت بإنشاء محطة رياح الزعفرانة على ساحل البحر األحمر 
على مساحة ٨٠ كم٢ ومساحة أخرى قدرها ٦٤ كم٢ غرب الموقع 
المشار إليه، وقد تطور إنتاج المحطة من الكهرباء خالل الفترة 

من ٢٠٠٤م ـ حتى ٢٠١٢م. 

الحظ الرسم البياني التالي للتعرف كمية إنتاج الطاقة الكهربية 
خالل تلك الفترة.

.      :( ) 

  

////////
 

/  

ناقش معلمك:
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ا�ضرتاتيجية احلوار واملناق�ضة

�ض 47  املدر�ضى  للكتاب  الطالب  • وجه 

لقراءة الفقرة االأوىل ، اخلا�ضة بالطاقة 

الكهرومائية.

• ا�ضاأل الطالب ال�ضوؤال التاىل:-

تتوفر  التى  العربية  ال��دول  اأه��م  اذك��ر   •

لديها م�ضادر مائية ت�ضتخدم فى توليد 

الكهرباء؟

على  و�ضجلها  ال��ط��الب  اإج��اب��ات  تلق   •

وحاورهم  الطالب  ناق�ض  ثم  ال�ضبورة 

فى هذه االإجابات. مع اإ�ضتخدام التعزيز 

والتغذية الراجعة. 

• ا�ضتخدم ا�ضرتاتيجية التعلم البنائى فى 

بالبنية  اجلديدة  املعرفية  البنية  دمج 

اأهم  حتديد  فى  وذلك  القدمية.  املعرفية 

م�ضادر املياه فى بع�ض الدول العربية 

مثل نهرا دجلة والفرات بدولة العراق ، ونهر النيل فى م�رش وال�ضودان ، وجوبا و�ضبيلى بدولة ال�ضومال ، مع تو�ضيح 

كيفية توليد الطاقة الكهرومائية من ال�ضدود ، وغريها.

اأحد الطالب من ذوى الذكاء اللغوى املرتفع لقراءة الفقرة الثانية)ج(  تخري  47؛  وجه الطالب للكتاب املدر�ضى �ض   •

اخلا�ضة بالطاقة ال�ضم�ضية.

•  ناق�ض وحاور طالبك فى كيفية ا�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية.

اأ�ضباب جناح ا�ضتخدام الطاقة ال�ضم�ضية فى بع�ض الدول العربية. • ناق�ض وحاور طالبك فى 

47 بالكتاب املدر�ضى ، ثم ناق�ض الطالب فى ا�ضتخدامات الطاقة ال�ضم�ضية؟ • وجه الطالب للن�ضاط �ض 

اإجابات الطالب ، و�ضجلها على ال�ضبورة بعد تعديلها وت�ضحيحها. ثم اجعل الطالب تكتب هذه اال�ضتخدامات. • تلق 

47

: بلغ إنتاج الوطن العربي من الطاقة الكهرومائية بما  ب  

يعادل ١٤٣ مليون برميل نفط في عام ٢٠١١م، أي ما يمثل نحو ١٫٣٪ من 
الدول  من  العديد  وتستغل  للطاقة،  الرئيسة  المصادر  من  اإلنتاج  إجمالي 
العربية التي تتوفر لديها مصادر مائية تستخدم  في توليد الكهرباء (الطاقة 
وتونس  ولبنان  وسوريا  والجزائر  والعراق  مصر  الكهرومائية)خاصة 

والمغرب وجمهورية السودان.

من  مرتفعة  معدالت  بتوافر  العربية  الدول  تتمتع   : جـ  

اإلشعاع الشمسي الكلي تتراوح بين ٤ ـ ٨ كيلو وات/ ساعة/ م٢/اليوم، 
للكيلو  ـ ٢٨٠٠  بين ١٧٠٠  المباشر  الشمسي  اإلشعاع  تتراوح كثافة  كما 
وات/الساعة/ م٢/سنة، مع غطاء سحب منخفض يتراوح بين ١٠٪، ٢٠٪ 
العام، وهي معدالت ممتازة وقابلة لالستخدام بشكل فعال مع  على مدى 

التقنيات الشمسية المتوفرة حالًيا.

(ناقش معلمك في استخدامات الطاقة الشمسية).   

مصر والطاقة الشمسية 
محطة الكريمات من أهم محطات الطاقة الشمسية 
في مصر، توجد في قرية الكريمات التابعة لمركز 
٩٠ كيلومتر  بعد  على  الجيزة  محافظة  في  أطفيح 
جنوب القاهرة، وتعتبر محطة كهرباء الكريمات 
Desert Tech الضخم  جزًءا من مشروع ديزرتيك 
الذي يهدف إلى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 
في شمال إفريقيا الستخدامها محلًيا وتصدير الفائض 
إلى أوربا، وقد شاركت في تمويله ثالث جهات هي 
اليابانية ومرفق  المعونة  المصرية وهيئة  الحكومة 
دوالًرا،  ٢٥٠ مليون  تكلفته  وتبلغ  العالمي  البيئة 
ويتميز المشروع بإمكانية زيادة قدرته اإلنتاجية 

      إلنتاج الطاقة مستقبًال.

        

.   
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ا�ضرتاتيجية الت�ضاوؤل الذاتى

االأخ��رية  الفقرة  ل��ق��راءة  ال��ط��الب  وج��ه   •

اخلا�ضة مب�رش والطاقة ال�ضم�ضية بالكتاب 

املدر�ضى �ض47.

• كلف الطالب بتوجيه اأ�ضئلة الأنف�ضهم من 

خالل فهمهم للفقرة.

بع�ض  نف�ضه  ي�ضاأل  قد  الطالب  فبع�ض   •

االأ�ضئلة كما يلى:

• اأين توجد قرية الكرميات مب�رش؟

• ما املق�ضود مب�رشوع ديزرتيك؟

بالفقرة  املذكورة  الثالث  الدول  من  اأى   •

اأكرث اإ�ضهامًا فى متويل امل�رشوع؟

احلكومية  اجلهات  تعاون  اأ�ضباب  ما   •

الثالث فى اإن�ضاء م�رشوع ديزرتك؟

• ما اأهم مميزات م�رشوع ديزرتك؟

الطاقة   ، ال��ري��اح  طاقة  بني  الفرق  ما   •

الكهرومائية ، الطاقة ال�ضم�ضية؟

• ناق�ض الطالب فيما مت طرحة من اأ�ضئلة ، مع ا�ضتخدام التعزيز االإيجابى ، والتغذية الراجعة.

• وجه للطالب ال�ضوؤال التاىل:ما املق�ضود بالكتلة احليوية؟

• اترك فر�ضة للطالب لالإجابة.

• تلق اإجابات الطالب وناق�ضهم فيها ،و�ضححها ثم اكتبها على ال�ضبورة.

• وجه للطالب االأ�ضئلة التالية:

1. ما املق�ضود بالوقود احليوى؟

2. ما الفرق بني الوقود احليوى والبرتول؟

• تلق اإجابات الطالب وناق�ضهم فيها.

• �ضحح وعدل تلك االإجابات واكتبها على ال�ضبورة.

48(    )      

شاع  التي  الطاقة  مصادر  أحد  الحيوية  الكتلة  تعد   : د  

استخدامها في القرون الماضية، خاصة قبل ظهور النفط، وتتكون الكتلة 
والخشب  الزراعية  المحاصيل  مخلفات  مثل  محلية  مواد  من  الحيوية 
العربي  الوطن  في  الحيوية  الكتلة  استخدام  ويتركز  الحيوانات،  وروث 
الطاقة  على  الطلب  ثلث  نحو  الحيوية  الكتلة  توفر  حيث  المغرب  في 

األولية ويتزايد استخدامها في المناطق الريفية.

: تتجه كثير من دول العالم إلنتاج الوقود الحيوي كبديل  هـ  

للوقود الحفري وذلك للحفاظ على البيئة كما أن أسعاره أقل من األسعار 
أنه يوفر فرص عمل متعددة للسكان ومن  إلى  للبترول باالضافة  العالمية 
النبات التي تستخدم في إنتاج الديزل الحيوي (الجاتروفا، الطحالب، فول 

الصويا والقصب...).

تقنيات  تتمثل في ضرورة تطوير  الحيوي  الوقود  لتطوير  هناك تحديات   
عن  المسئولة  االقتصادية  السياسات  توفير  إلى  باإلضافة  الحيوي  الوقود 
تسويقه، ويفتح الوقود الحيوي آفاق جديدة في زيادة المنافسة باألسواق 

وفي أسعار البترول والغاز الطبيعي.

وألهمية مصادر الطاقة بنوعيها في حياتنا اليومية تسعى دول العالم التباع 
عدة أساليب إلدارتها وتنميتها بما يساعد في تحقيق التنمية االقتصادية ويحفظ 

حق األجيال القادمة فيها. 

التجربة البرازيلية 
تستخدم البرازيل قصب السكر إلنتاج وقود اإليثانول كوقود 
حيوي، ويعود تاريخ ذلك إلى سنة ١٩٧٠م، وقد صنفت الوكالة 
األمريكية لحماية البيئة في سنة ٢٠١٠م الوقود المنتج من 
قصب السكرالبرازيلي بأنه وقود حيوي متطور حيث ينتج 
عنه وقود ذو سعر تنافسي ومردود طاقة عالية، وقصب السكر 
يمكن أن يؤدي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ألكثر من 

٧٠٪ حتى ١٠٠٪ عند االستعاضة عنه بدًال من البنزين.

أضف إلى معلوماتك:
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التى  التحديات  هى   الطالب:ما  ا�ضاأل   •

تواجه تطوير الوقود احليوى؟

ناق�ضهم  ث��م   ، ال��ط��الب  اإج��اب��ات  تلق   •

و  و�ضوبها  عدلها  ثم   ، فيها  وحاورهم 

�ضجلها على ال�ضبورة.

• وجه الطالب للكتاب املدر�ضى �ض 48 ، 

اخلا�ضة  االأخرية  الفقرة  بقراءة  وكلفهم 

بالتجربة الربازيلية ، ثم ناق�ض الطالب 

ق�ضب  ا�ضتخدام  اأهمية  لهم  مو�ضحًا 

كوقود  االإيثانول  وق��ود  الإنتاج  ال�ضكر 

انبعاثات  خف�ض  فى  واأهميته   ، حيوى 

الغازات الدفيئة.

ا�ضرتاتيجية التعلم التعاونى

غري  جم��م��وع��ات  اإىل  ال��ط��الب  ق�����ض��م   •

متجان�ضة مكونة من �ضتة اأفراد كل اثنني 

االأ�ضاليب  بدرا�ضة  تقوم  املجموعة  فى 

الطاقة  م�ضادر  واإدارة  لتنمية  املتبعة 

من خالل اال�ضتعانة بالعنا�رش التالية:

• رفع الوعى باأهمية تر�ضيد اال�ضتهالك.

• التو�ضع فى ا�ضتخدام م�ضادر الطاقة املتجددة.

• اإعداد موا�ضفات قيا�ضية لبع�ض االأجهزة الكهربائية املنزلية.

• تطوير ال�ضيا�ضات احلكومية بهدف احلد من اإ�ضتخدام م�ضادر الطاقة امل�ضتنفدة.

• عني طالب فى املجموعة يكون قائدًا لها.

• اطلب من كل زوج من الطالب اأن يقراأ اجلزء اخلا�ض بالعن�رش الذى تختاره.

• كلف املجموعات بتلخي�ض اأ�ضاليب تنمية واإدارة م�ضادر الطاقة فى نقاط خمت�رشة.

49

٣  ا�ساليب المتبعة لتنمية وإدارة مصادر الطاقة:
التنمية  إلى  الكهربائية وصوًال  الطاقة  بأهمية ترشيد استهالك  الوعي  رفع   

المستدامة.

رفع كفاءة الطاقة والحد من غازات االحتباس الحراري.  

التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخفيف الضغط على استهالك   
الوقود الحفري.

إلزام  مع  المنزلية،  الكهربائية  األجهزة  لبعض  قياسية  مواصفات  إعداد   
المصنعين المحليين والمستوردين لاللتزام بالمواصفات مع وضع إرشادات 

موضحة لمعدالت استهالك الطاقة الكهربائية لهذه األجهزة.

الطاقة  مصادر  استخدام  من  الحد  بهدف  الحكومية  السياسات  تطوير   
المستنفدة، خاصة تشريعات وآليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحوافز 

االستثمار والنظم الضريبية المشجعة على إقامة تلك المشروعات.

 :  
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• اترك فر�ضة من الوقت لكل جمموعة لقراءة ودرا�ضة هذا اجلزء جيدًا بالكتاب املدر�ضى �ض 49 حتى ي�ضبح ملمًا به.

• اطلب من كل طالب اأن ي�رشح ملجموعته العن�رش الذى قراءة ، ويقوم بتعليم اأع�ضاء املجموعة م�ضمون هذا العن�رش.

• �ضجع الطالب على طرح االأ�ضئلة ملزيد من الفهم واالإي�ضاح.

• جتول بني املجموعات ملراقبة العمل وم�ضاعدة املجموعات على حل اأى �ضعوبات تواجههم.

• ناق�ض مع طالبك ق�ضية الدر�ض » الطاقة ق�ضية اأمن قومى« وو�ضح اأن امل�ضئولية املجتمعية والوطنية تتطلب منا اأن 

نعمل على تر�ضيد اال�ضتهالك فى جمال الطاقة ، واأن نتو�ضع فى ا�ضتخدام م�ضادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة 

وحمايتها. وت�ضجيل نتائج املناق�ضة فى االأن�ضطة والتدريبات .

http://www.nrea.gov.eg/ توظيف التكنولوجيا : ميكنك اال�ضتعانة مبوقع هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة •

وامل�رشوعات امل�ضتقبلية فى جمال طاقة الرياح والطاقة  امل�رشية  اال�ضرتاتيجية  اخلطة  لتتعرف   .arabicI.htmI

ال�ضم�ضية ، ثم اعر�ضها على �ضا�ضة عر�ض كبرية واطلب من الطالب ت�ضنيف امل�رشوعات امل�ضتقبلية فى جمال طاقة 

الرياح والطاقة ال�ضم�ضية ،وتلخي�ضها.

 امللخص السبورى :

كلف طالبك با�ضتخال�ض عنا�رش الدر�ض الرئي�ضة و�ضجلها على ال�ضبورة. 

التقومي : 

كلف الطالب حلل االأن�ضطة والتدريبات على الدر�ض. • 

كلف الطالب بحل االأ�ضئلة العامة على الوحدة وناق�ضهم فيها. • 

مفهومها  وما  االإقت�ضادية؟  بالتنمية  املق�ضود  القادم:ما  للدر�ض  ا�ضتعدادا •  الطالب  على  التاىل  ال�ضوؤال  اطرح 

ومقوماتها؟
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الدرس األول : ماهية التنمية االقتصادية

مقدمة الدر�س

 ، االقت�صادي  النمو  وبني  بينها  والفرق  مفهومها  حيث  من  االقت�صادية  التنمية  الدر�س  هذا  يتناول 

ومقوماتها ومعوقاتها وا�صرتاتيجيات التغلب على تلك املعوقات .

اأهداف الدر�س 

فى نهاية الدر�س ينبغي اأن يكون الطالب 

قادرًا على اأن :

• يو�صح مفهوم التنمية االقت�صادية. 

• ميييز بني مفهومي النمو االقت�صادي.  

والتنمية االقت�صادية .

• يحدد متطلبات التنمية االقت�صادية.

• ي�صتنتج معوقات التنمية االقت�صادية.

• يقدر اأهمية التنمية االقت�صادية..

املفاهيم  

 - التنمية  جغرافية   - تنمية 

الدخل الفردى - الدخل القومى

املهارات والقيم

ال�صور - تنظيم  • قراءة وحتليل 
وحتليل املعلومات اجلغرافية

فى  التخطيط  قيمة  • تقدير 
احلياة

• تقدير قيمة العلم

الق�ضايا 

واملحافظة  وحمايتها  • البيئة 
عليها وجتميلها 

املوارد  ا�صتخدام  • ح�صن 
وتنميتها 

الزمن :  ح�صتان 

املكان : حجرة الدرا�صة

م�ضادر التعلم : 

 - �صور   ، بطاقات   ، املدر�صى  الكتاب 

�صبكة املعلومات الدولية )االإنرتنت( 

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

واحلوار  املناق�صة   - �صارك  زاوج  فكر 

– خرائط التفكري - املحا�رضة املعدلة 

– الع�صف الذهنى  
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أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

يوضح مفهوم التنمية االقتصادية.  

يمييز بين مفهومي النمو االقتصادي  
والتنمية االقتصادية. 

يحدد متطلبات التنمية االقتصادية. 

يستنتج معوقات التنمية االقتصادية. 

يقدر أهمية التنمية االقتصادية. 

مفاهيم الدرس
نمو اقتصادي ـ تنمية اقتصادية 

المهارات والقيم 
المهارات الحياتية. 

استخدام الكمبيوتر. 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي. 

العمل التعاوني. 

القضايا المتضمنة 
حسن استخدام الموارد وتنميتها. 

احترام العمل وجودة اإلنتاج. 

52(    )      

استعد للدرس

:   /  

           
.   

.«        »

من خالل المناقشة يمكنك أن تصل إلى وجود فرق كبير بين   
� لكن هل تعرف ما المقصود بكل منهما، وما الفرق بينهما؟ و 

النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية: أوًال:
 :       

: يقصد به حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي، والذي   
يؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.

: عملية متعددة األبعاد تتضمن إحداث  بينما يقصد  
تغييرات جذرية في الهياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية مما 
يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والعدالة في التوزيع وتحسين مستوى المعيشة، 
وبمقتضاها يتم االنتقال من حالة التأخر إلى حالة التقدم. وبذلك يتضح الفرق 

بينهما كما يلي:

اعلم أن:
     
     
    
    

.

الدرس ا�ول

ماهية التنمية االقتصادية 

خطوات السير في الدرس 
التهيئة :

عزيزي املعلم/ عزيزتي املعلمة...

طالبك  بتهيئة  قم  الدر�س  بداية  يف 

ملو�صوع الدر�س واطلب منهم فتح الكتاب 

»النمو  العبارة  وقراءة  �س52  املدر�صي 

االقت�صادي هو اأحد جوانب عملية التنمية 

االقت�صادية«.

ثم اطرح االأ�صئلة التالية للمناق�صة

االقت�صادي  النمو  ع��ن  تعرف  م��اذا   •

والتنمية االقت�صادية؟

فرق  ي��وج��د  ه��ل  ن��ظ��رك  وج��ه��ة  • م��ن 

بينهما؟

�صجع الطالب على التفكري وامل�صاركة يف 

املناق�صة والتعبري عن اأرائهم.

الفرق  اأن  قائلًا  للطالب  حديثك  وجه  ثم 

والتنمية  االقت�صادي  النمو  بني  الوا�صح 

االقت�صاديه هو اأن النمو االقت�صادي  يهدف لزيادة الرثوة فقط ، بينما التنمية االقت�صادية تهدف لزيادة الرثوة وعدالة 

توزيع الدخل، ولكن ماذا يعني كل من النمو االقت�صادي والتنمية االقت�صادية وما الفرق بينهما؟ هيا بنا لنتناق�س

عرض الدرس

ابداأ عر�س الدر�س باإعطاء بع�س االأمثلة التي تو�صح الفرق بني النمو االقت�صادي والتنمية االقت�صادية، ميكنك ا�صتخدام 

ا�صرتاتيجة فكر – زاوج – �صارك وكلف كل طالب ب�صياغة تعريف لكل منهما با�صتخدام مفرداته اخلا�صة ومناق�صة زمليه 

اأفكار، ثم اخرت زوج من الطالب ب�صكل ع�صوائي  اإليه من  اآخر ملناق�صة ما تو�صلوا  فيه ثم م�صاركة كل زوج منهم زوج 

التعريف كلفهم  التعريف ال�صحيح، وعلى �صوء هذا  اإليه ثم �صجعهم واعر�س عليهم  ليعر�س على زمالئهم ما تو�صلوا 

با�صتنتاج الفرق بني النمو االقت�صادي والتنمية االقت�صادية وتلخي�س ذلك يف �صكل تخطيطي.
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يتمثل في حدوث تغيرات كمية في بعض   ١

الجوانب االقتصادية. 

يتمثل في حدوث زيادة في ثروة المجتمع   ٢

فقط. 

يسبق التنمية وهو ظاهرة تحدث على   ٣

المدى القصير. 

 
تتضمن إحداث تغيرات كمية ونوعية في   ١

الجوانب االقتصادية. 

ال ترتبط بزيادة ثروة المجتمع فقط، ولكن   ٢

يجب أن يصاحب هذه الزيادة عدالة في 

التوزيع وارتفاع في مستوى المعيشة. 

تحدث على المدى الطويل، وال يمكن الحكم   ٣

عليها إال بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيًّا.

وتشكل التنمية االقتصادية عنصًرا أساسًيا في خطط أي دولة فهي بمثابة 
العمل  العديد من فرص  توفير  يتم  فعن طريقها  االقتصادي،  للتطور  محرك 

وبالتالي تحقيق حياة أفضل.

لذلك تسعى الدول إلى وضع استراتيجة للتنمية االقتصادية بها. ولكي تضع 
أي دولة استراتيجيتها للتنمية االقتصادية المستقبلية، يجب أن تحدد:

الموارد والثروات التي لديها واحتياجاتها المستقبلية لها.  

المشكالت ومعوقات التنمية بها للبحث عن الحلول لتحقيق التنمية المنشودة،   
وللتنمية االقتصادية خصائص تميزها عن النمو االقتصادي فهل تعرفها؟

خصائص التنمية االقتصادية: ثانًيا:
 :    

عملية موجهة ومخططة لتحقيق غايات وأهداف المجتمع.  ١
عملية تحقق نمًوا متواصًال ومستمًرا من خالل تجدد موارد المجتمع بدًال   ٢

من استنزافها.

عملية مجتمعية تشارك فيها كل فئات وقطاعات المجتمع.  ٣
تحقق توازنًا بين القطاعات االقتصادية في المجتمع.  ٤

تشبع حاجات الغالبية العظمى ألفراد المجتمع.  ٥
أفراد  بين  والخدمات  الدخول  توزيع  في  العدالة  من  كبيًرا  قدًرا  تحقق   ٦

المجتمع.

أضف إلى قاموسك  
 :   
     
       

.   

احل���وار  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام   •

ال�صوؤال  الطالب  على  اطرح  واملناق�صة 

ملفهوم  درا���ص��ت��ك  ���ص��وء  على  ال��ت��ايل 

بينه  وال��ف��رق  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 

توقعاتك  يف  االقت�صادي؛  النمو  وبني 

للتنمية  املميزة  اخل�صائ�س  اأه��م  ما 

االقت�صادية؟

• ناق�س الطالب يف اإجاباتهم وتوقعاتهم 

التنمية  خل�����ص��ائ�����س  ت�����ص��ل  ح��ت��ى 

االقت�صادية ال�صحيحة والتي منها:

من  وم�صتمرًا  متوا�صلًا  منوًا   )حتقق 

خالل جتدد موارد املجتمع بدلًا من 

ا�صتنزافها.

القطاعات  ب���ني  ت��وازن��ً��ا   )حت��ق��ق 

االقت�صادية يف املجتمع.

العظمى  الغالبية  ح��اج��ات   )حتقق 

الأفراد املجتمع. 

• ثم اطرح عليهم ال�صوؤال التايل:

التنمية  با�صرتاتيجية  املق�صود  وما  ال�صابقة  اخل�صائ�س  �صوء  على  االقت�صادية  للتنمية  التخطيط  اأهمية  ما  براأيك   •

االقت�صادية؟

تتمثل  والتي  االقت�صادية  للتنمية  التخطيط  اأهمية  على  موؤكدًا  اإجاباتهم  ناق�صهم يف  ثم  للتفكري  للطالب  وقت  • اترك 

فيما يلي:

   . • ا�صتثمار املوارد ب�صكل جيد - التغلب على معوقات التنمية - و�صع ا�صرتاتيجية لتنمية املوارد 

با�صتخدام مفرادتهم اخلا�صة،  ال�صابق  ال�رضح  االقت�صادية على �صوء  التنمية  ا�صرتاتيجية  • ثم كلفهم ب�صياغة مفهوم 

ثم و�صح لهم اأن مفهوم اال�صرتاتيجية يعني جمموعة اخلطط والو�صائل والطرق التي يجب اأن تتبعها اأي دولة للو�صول 

اإىل التنمية املن�صودة. 

توافر  من  البد  خا�صة  االقت�صادية  والتنمية  عامة  ب�صفة  التنمية  وا�صرتاتيجيات  خطط  لتنفيذ  اأنه  لطالبك  و�صح   •

جمموعة من املقومات ناق�س معهم تلك املقومات من خالل ا�صتخدام ا�صرتاتيجية الع�صف الذهني. 
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اعر�س  ثم  اإىل جمموعات  الطالب  • ق�صم 

املوارد  عن  تعرب  �صور  جمموعة  عليهم 

ثم  والتكنولوجية،  والطبيعية  الب�رضية 

اطرح عليهم االأ�صئلة االآتية بالتتابع: 

1. حدد عنا�رض ال�صور، ثم اقرتح عنوانًا 

لكل �صورة.

2. حدد اأكرب عدد من العالقات بني ال�صور 

ال�صابقة والتنمية االقت�صادية.

التنمية  مقومات  �صبق  مما  3.ا�صتنتج 

االقت�صادية.

اأفكارهم  بالتعبريعن  الطالب  كلف   •

واالأ�صكال  الر�صومات  م��ن  ع��دد  ب��اأك��رب 

امللخ�صات  اأو  املختلفة  التخطيطية 

اإجابات  من  من��اذج  ا�صتعر�س  املكتوبة 

دون  فيها  ناق�صهم  ثم  الطالب  واأف��ك��ار 

ا�صتخل�س  ث��م  ر�صم  اأو  فكرة  اأي  رف�س 

على  وو�صحها  ال�صحيحة  االإج��اب��ات 

ال�صبورة يف �صورة �صكل تخطيطي.

تتمثل مقومات التنمية االقت�صادية يف )املوارد الطبيعية من معادن وم�صادر للطاقة وتربة خ�صبة، وموارد ب�رضية 

متمثلة االأيدي العاملة املاهرة، وراأ�س املال والتكنولوجيا املتطورة(، 

• ثم ناق�س مع جمموعات الطالب  البنك الدويل ودوره يف التنمية االقت�صادية من خالل ا�صتخدام ا�صرتاتيجية احلوار 

وملناق�صة وذلك بطرح الت�صاوؤل التايل:

• ماذا تعرف عن البنك الدويل ؟ 

الدول  يف  االقت�صادية  التنمية  حتقيق  يف  ودوره  له،  التابعة  املوؤ�ص�صات  واأهم  ومقره،  تاأ�صي�صه،  من  الهدف  حدد   •

النامية والفقرية(، وكلف كل جمموعة بتلخي�س اأهم ما تو�صلت اإليه من اأفكار ب�صكل كتابي، ثم ا�صتعر�س مناذج من 

االإجابات لبع�س املجموعات وكلف باقي املجموعات مبناق�صة اأفكار زمالئهم ، ثم خل�س نتائج املناق�صة بني الطالب 

موؤكدًا على ما يلي:

54(    )      

ولتحقيق التنمية االقتصادية البد من توافر مجموعة من المقومات تعال 
نتعرفها مًعا:

مقومات التنمية االقتصادية  ثالًثا:
للتنمية االقتصادية مجموعة من المقومات التي ال غنى عنها والشكل التالي 

يوضحها:

  
 

  

١  الموارد الطبيعية
من أهم مقومات التنمية، فغنى أي دولة بمورد طبيعي سهل االستغالل، يساعد 
على اإلسراع في إعداد برامج التنمية، فانتشار مناجم الثروات المعدنية أو 
مصادر الطاقة، أو وجود التربة الخصبة الصالحة للزراعة، أو توافر موارد 
المياه... كل ذلك يعد من الموارد الطبيعية التي تسهم في تنفيذ مشروعات 

التنمية.

٢  الموارد البشرية
تعد القوى البشرية (السكان) أساس التنمية االقتصادية في أي مجتمع من 
المجتمعات والعامل الُمحفز على استثمار الموارد (الزراعية - المعدنية - ...) 

بما تمتلكه من معارف ومهارات.

٣  رأس المال والتكنولوجيا المتطورة
يعد رأس المال شرط مهم لتنفيذ أي مشروع من مشروعات التنمية في 
أي مكان في العالم؛ لذلك تضطر بعض الدول إلى البحث عن مصادر لتمويل 
مشروعات التنمية بها نتيجة لعجز مواردها المالية، ويعتبر البنك الدولي من 
أهم مصادر تمويل مشروعات التنمية، ويستهدف تنمية الدول المنضمة إليه 
خاصة الدول النامية، والتي تحتاج لمساعدته في تنفيذ المشروعات الضخمة 

فكر وناقش:
     
 :     
    
   

.
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التي تكلف كثيًرا ويساعد في األجل الطويل على تنمية اقتصادها، ويضم  
البلدان  التي تهتم بمساعدة  الدولية  التنمية  خمس مؤسسات، ومنها مؤسسة 

األكثر فقًرا في العالم.

كما أن استخدام التقنيات الحديثة واألساليب التكنولوجية المتطورة يلعب 
دوًرا مهًما في إنجاح مشروعات التنمية بالمجاالت المختلفة.

معوقات التنمية االقتصادية رابًعا:
يمكن تصنيف معوقات التنمية كما في الشكل التالي: 

    

  

١  المعوقات االقتصادية 
محدودية الموارد الطبيعية (موارد المياه ـ مصادر الطاقة) في بعض الدول،   

وسوء استغالل المتاح منها في دول أخرى.

تدني وضع البنية التحتية (األساسية) مثل: الطرق، والصرف الصحي، والمياه،   
والكهرباء في العديد من الدول. 

نقص الموارد المالية، وضعف الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات وزيادة   
الديون الخارجية في بعض الدول. 

٢  المعوقات االجتماعية
زيادة معدالت النمو السكاني، والبطالة والفقر.  

استمرار الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية (المدن).  

انتشار العشوائيات، وتفاقم مشكالت التلوث بجميع أنواعه وأشكاله.  

والبحثية  التعليمية  المؤسسات  بعض  إمكانيات  وضعف  األمية  انتشار   
(الجامعات ومراكز البحوث).

أضف إلى معلوماتك:
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:«World Bank» البنك الدولي

    
     
     
     
     

:   
http://www.albankaldawli.org/

• تاأ�ص�س البنك الدويل �صنة 1945م وفقًا 

1944م ، بهدف  ملوؤمتر بربتون وودز 

والعينية  املالية  امل�صاعدات  تقدمي 

للدول النامية والفقرية.

ال��دول  )البنك  موؤ�ص�صاته  اأه��م  وم��ن   •

التمويل  موؤ�ص�صة  والتعمري،  لالإن�صاء 

املركز  الدولية،  التمويل  هيئة  الدولية، 

اال�صتثمار،  ن��زاع��ات  لت�صوية  ال���دويل 

الوكالة الدولية ل�صمان اال�صتثمار.   

بع�س  ه��ن��اك  اأن  ل��ط��الب��ك  و���ص��ح   •  

عملية  م�صرية  تعرقل  التي  املعوقات 

دول  من  كثري  يف  االقت�صادية  التنمية 

العامل، با�صتخدم خرائط التفكري اعر�س 

على طالبك ال�صكل التايل واطرح عليهم 

بع�س الت�صاوؤالت 

1. ما املفاهيم املوجودة بال�صكل؟

2. ما العالقة بني املفاهيم املوجودة 

باملربع الذي اأمامك؟

باملربع  املفاهيم  بني  العالقة  ما   .3

واملفهوم الرئي�س؟

4. على �صوء ال�صكل ا�صتنتج اأهم معوقات 

التنمية االقت�صادية.

للتنمية  اأخ���رى  معوقات  ه��ن��اك  ه��ل   .5

االقت�صادية؟ حددها.

اإليها  تو�صلت  التي  املعوقات  �صنف   .6

 – – اجتماعية  )اقت�صادية  اإىل معوقات 

�صيا�صية – اإدارية(؟

العالقات  من  عدد  اأكرب  و�صياغة  تليه  التي  الت�صاوؤالت  يف  والتفكري  وقراءته  ال�صكل  ملالحظة  لطالبك  وقت  اترك   •

واال�صتنتاجات ثم تدوين اأفكارهم، تلقى اإجابات بع�س املجموعات دون تعليق عليها ثم ناق�صهم فيها وا�صتبعد 

الفقر

نق�س املوارد املالية

الهجرة

حمدودية املوارد الطبيعيةاحلروب

افتقاد االأمننق�س الكوادر الفنية

زيادة ال�صكان

االأمية

البطالة

معوقات التنمية 

االقت�صادية
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٣  المعوقات السياسية 
عدم استقرار النظام السياسي.  

االضطرابات األمنية.  

زيادة بعض المشكالت السياسية الدولية التي تصل إلى حد الحروب.  

٤  المعوقات ا�دارية
ضعف األداء الوظيفي للجهاز اإلداري.  

إنجاز المعامالت. البيروقراطية والروتين في اإلجراءات و  

نقص الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة.   

قلة القيادات اإلدارية ذات المهارة الالزمة في إدارة المشاريع االستثمارية.  

تدني مستوى أنظمة المعلومات ونقص قواعد البيانات.  

.        

 

استراتيجيات التنمية االقتصادية وأساليبها خامًسا:
إن تحقيق التنمية االقتصادية في العالم يتطلب ضرورة وضع أساليب وخطط 
استراتيجية متكاملة بهدف تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسكان، 
مع الوضع في االعتبار ضرورة الحفاظ على البيئة وصيانتها لألجيال القادمة. 

الحظ الشكل التالي وتعرف هذه االستراتيجيات:

  
 
 

 
 

  
  

 

 

 
 
 

 

 
 
  

 
 

   

أضف إلى معلوماتك:
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االإجابات غري ال�صحيحة اأو غري املرتبطة 

باملو�صوع واأكد من خالل املناق�صة على 

اأن املعوقات االقت�صادية تتمثل يف:

البنية  و�صع  تدين  امل��وارد،  حمدودية   •

التحتية، نق�س املوارد املالية.

• املعوقات االجتماعية تتمثل يف: 

وانت�صار  ال�صكاين  النمو  معدالت  زيادة   •

الفقر والبطالة والع�صوائيات واالأمية.

املعوقات ال�صيا�صية تتمثل يف: 

ال�صيا�صي  ال��ن��ظ��ام  ا���ص��ت��ق��رار  ع���دم   •

امل�صكالت  زيادة  االأمنية،  واال�صطرابات 

ال�صيا�صية الدولية.

املعوقات االإدارية تتمثل يف: 

الفنية  وال���ك���وادر  اخل����ربات  ن��ق�����س   •

البيانات-  قواعد  نق�س   – املتخ�ص�صة 

تدين م�صتوى اأنظمة املعلومات.   

الأي  ميكن  كيف  الطالب  اأعزائي  ولكن   •

املعوقات وحتقيق  تلك  التغلب على  دولة 

التنمية االقت�صادية بكافة قطاعاتها تعال لنتناق�س معًا، ا�صتخدم ا�صرتاتيجية احلوار واملناق�صة واطرح على طالبك 

ال�صوؤال التايل ما مقرتحاتك لتحقيق التنمية االقت�صادية؟ واترك لهم وقتًا للتفكري وتدوين مقرتحاتهم ثم ا�صتعر�س 

مناذج من اإجابات بع�س الطالب وكلف باقي الطالب مبناق�صتهم فيها حتت اإ�رضافك وتوجيهاتك، خل�س اأهم مقرتحات 

الطالب يف �صكل تخطيطي على ال�صبورة – كما يف الكتاب املدر�صي �س56- ثم ناق�صهم يف كل مقرتح من املقرتحات 

من خالل طرح بع�س االأ�صئلة كما �صيو�صح فيما بعد.

• تطوير التعليم و البحث العلمي 

..... • اأعزائي الطالب يف راأيكم 

1. ما العالقة بني التعليم والتنمية االقت�صادية؟

2.ماذا يحدث اإذا اأهملت الدولة التعليم؟
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١  تطوير التعليم والبحث العلمي
التعليم هو استثمار له مردوده االقتصادي واالجتماعي الذي ال يقل أهمية عن 
االستثمار في رأس المال، لذلك يعد تطوير التعليم أحد استراتيجيات التنمية 
االقتصادية حيث تسعى الدول إلى تطوير التعليم والبحث العلمي وتشجيع 
مؤساساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وحث 
الباحثين والمخترعين بهدف دفع عجلة االقتصاد والتنمية مثل ألمانيا وكوريا 

الجنوبية والبرازيل.

٢  تحسين البنية التحتية
توفير خدمات البنية التحتية بمستوى مناسب له أثر إيجابي في عملية التنمية، 
وتتمثل البنية التحتية في شبكة الطرق التي يجب العمل على تطويرها وتحديث 
أيًضا في ضرورة توفير  تتمثل  الشبكة، كما  التي تستفيد بهذه  النقل  وسائل 
مصادر الطاقة لالستخدامات في األغراض المتعددة (منزلية ـ صناعة ـ زراعة ـ 
سياحة..) باإلضافة إلى تحسين وتطوير وسائل االتصال بهدف تيسير انتقال 
األفراد ورؤوس األموال والمعلومات من مكان إلى آخر بسهولة ويسر، ويؤدي 

تطوير وتحسين البنية التحتية إلى جذب االستثمارات العربية واألجنبية.

كمشروعات  االقتصادية  المجاالت  مختلف  في  المشروعات  ولتنفيذ 
استصالح األراضي، ومشروعات التنمية الصناعية، وغيرها من المشروعات 
التي تتيح فرًصا متعددة لخفض نسبة البطالة من ناحية، ورفع مستويات المعيشة 
بزيادة الدخل من ناحية أخرى. الحظ الشكل ورتب الدول العربية وفق مدى 

جذبها لالستثمارات الخارجية.
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أضف إلى معلوماتك:
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ال��دول��ة  �صجعت  اإذا  ي��ح��دث  م���اذا   .3  

البحوث  اإجراء  على  والباحثني  العلماء 

العلمية وتطبيق نتائجها يف املجاالت 

املختلفة؟ 

للتفكري  الطالب  ملجموعات  وقت  • اترك 
بينهم،  فيما  واملناق�صة  الت�صاوؤالت  يف 

ا�صتمع الأفكار بع�س  اأفكارهم،  وتدوين 

على  الطالب  باقي  و�صجع  املجموعات 

االأفكار حتت  تلك  مناق�صة زمالئهم يف 

االأفكار  اأهم  اإ�رضافك، ثم خل�س للطالب 

العلمي  التعليم والبحث  اأهمية  مو�صحًا 

االقت�صادية،  التنمية  خطط  حتقيق  يف 

م�صريًا اإىل دور بع�س الدول يف االهتمام 

كوريا  مثل  مراحلة  بجميع  بالتعليم 

اإىل  االإ���ص��ارة  ميكنك  واأي�صًا  واأملانيا، 

عليه  ن�س  وما  بالتعليم  م�رض  اهتمام 

االهتمام  2014م  من  الد�صتور امل�رضي 

وزي���ادة  العلمي  وال��ب��ح��ث  بالتعليم 

امليزانية املخ�ص�صة لهم.

• حت�صني البنية التحتية.
فيما  نتناق�س  بنا  هيا  الطالب  اأعزائي   

يلي:

1. ما املق�صود بالبنية التحتية؟                             

  2. ما العالقة بني كل مما يلي :

اأ. و�صائل النقل واالت�صال، م�صادر الطاقة، وم�رضوعات التنمية االقت�صادية.

ب. تطور البنية التحتية وجذب اال�صتثمارات اخلارجية )دلل باالأمثلة(

• قيم م�رضوعات البنية التحتية مب�رض وعالقتها بالتنمية االقت�صادية

• اترك وقت منا�صب لطالبك للتفكري واالإجابة عن االأ�صئلة ثم ناق�صهم فيها مو�صحًا ما يلي:
اإن البنية التحتية تتمثل يف توفري الكهرباء واملاء وال�رضف ال�صحي باالإ�صافة لتوفري و�صائل االت�صال والنقل. ( 

 )اإن توفر البنية التحتية بكفاءة عالية له اأثر اإيجابي يف جذب اال�صتثمارات ال�صناعية واخلدمية والتجارية وال�صياحية 

وبالتايل منو وتطور املدن احل�رضية وحتقيق التنمية االقت�صادية املن�صودة يف القطاعات املختلفة، بينما تدين هذه 

التنمية وانخفا�س جودة احلياة، ثم و�صح ما قامت به  اإىل تباطوؤ خطوات  اخلدمات ونق�صها ب�صكل وا�صح يوؤدي 

املغرب من جهود لتح�صني البنية التحتية و الهدف من تلك امل�رضوعات التي قامت بها.

• ثم كلفهم مبالحظة الر�صم البياين بالكتاب �س58 واالإجابة عن الت�صاوؤالت التالية:
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نموذج عربي: (مشروع وصال ـ الدار البيضاء/الميناء)
لمشرع  االستراتيجية  الخطة  استهدفت 
بالمدن  التحتية  البنية  تطوير  بالمغرب  وصال 
الدار  ثم مراكش وأخيًرا  التي بدأت بطنجة، 
مليون دوالر   ٧٣٧ لها حوالى  البيضاء، ورصد 
من  لتمكينها  التحتية  البنية  شبكات  لتحسين 
االرتقاء إلى مصاف كبريات العواصم العالمية 

السياحي. الجانب       وتنشيط 

٣  ضبط معدالت النمو السكاني المتزايد
تهتم الدول بإعطاء أولوية لبرامج تنظيم األسرة للسيطرة على ذلك الخطر 
إلى حد  الذي قد يصل  النمو السكاني  التنمية االقتصادية، وهو  الذي يهدد 
االنفجار؛ حيث يعد عامًال معوًقا للتنمية االقتصادية، لما يتطلب من توفير الغذاء 
والكساء والمأوى ونفقات التعليم، وخاصة إذا لم يتزايد الناتج القومي بالقدر 
الذي يكفي لمواجهة هذه األعباء، وهناك دوًال جعلت من الزيادة السكانية 
قوة مضافة لها تعمل على تنمية اقتصادها مثل الصين التي استطاعت استثمار 
القوة البشرية لديها في مجال الصناعة بأنواعها المختلفة والتي غزت العالم 

بمنتجاتها الصناعية.

٤  االهتمام بالتنمية االجتماعية 
على  التأثير  في  كبيًرا  دوًرا  أشكالها  بجميع  االجتماعية  التنمية  تلعب 
اقتصاديات أي مجتمع من المجتمعات، ولذلك من الضروري العمل على تنمية 
وتطوير المناطق الريفية، وعدم تهميشها، حتى ال تصبح مناطق طرد سكاني 
من خالل تيارات الهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة، التي من أهم نتائجها 
وآثارها السلبية على أغلب المدن انتشار ظاهرة العشوائيات خاصة في المدن 
الكبرى. ففي محافظة القاهرة بلغ عدد المناطق العشوائية أكثر من ٨٠ منطقة 
عشوائية حتى عام ٢٠٠٨م، وتم إزالة بعضها وجاري تطوير الباقي كمنطقة 

زينهم، الحظ الصور المقابلة.

أضف إلى معلوماتك:
     
     
     
     
     
     

.  

.     

جذبًا  العربية  الدول  اأكرث  ما   .1

لال�صتثمارات االأجنبية؟ مربرًا ذلك

جذبًا  العربية  الدول  اأقل  ما   .2

لال�صتثمارات االأجنبية؟ مربرًا ذلك

جذبها  ح�صب  العربية  الدول  رتب   .3

لال�صتثمارات االأجنبية تنازليًا.

يف  م�رض  حتتلها  التي  املكانة  قيم   .4

جذب اال�صتثمارات االأجنبية مربرًا ذلك.

• كما ميكنك اأن تكلف طالبك باال�صتعانة 
واقع  ور�صد  الدولية  املعلومات  ب�صبكة 

واأثر  م�رض  يف  التحتية  البنية  م�رضوعات 

االقت�صادية،ناق�س  التنمية  على  ذل��ك 

معلومات  من  اإليه  تو�صلوا  فيما  الطالب 

اإليه  تو�صلوا  ملا  ملخ�س  بن�رض  كلفهم  ثم 

على �صفحاتهم على الفي�س بوك مع ن�رض 

بع�س التو�صيات لتح�صني البنية التحتية 

يف م�رض.

• �صبط معدالت النمو ال�صكاين املتزايد
• االهتمام بالتنمية االجتماعية

فكر-زاوج- ا�صرتاتيجية  با�صتخدام   •
بع�س  ط��الب��ك  ع��ل��ى  اط����رح   ، ����ص���ارك 

الت�صاوؤالت:

1. الزيادة ال�صكانية نعمة ونقمة على م�رضوعات التنمية االقت�صادي ما راأيك يف العبارة؟

2. ما املق�صود بالتنمية االجتماعية وما عالقتها بالتنمية االقت�صادية؟

• كلف كل طالب بالتفكري يف اإجابة لل�صوؤالني ملدة دقيقة ثم مناق�صة زميله يف االجابة وتبادل االآراء بينهما ملدة دقيقة، 
اإجابات ملدة دقيقتان، والتو�صل  اإليه من  اآخر ومناق�صة ما تو�صلوا  ثم اطلب من كل زوج من الطالب م�صاركة زوج 

اإىل اإجابة موحدة، اخرت اأزواج من الطالب ب�صكل ع�صوائي لعر�س اإجاباتهم عن ال�صوؤال االأول وناق�صهم فيها مو�صحًا 

اأن الدولة قد ت�صتغل الزيادة ال�صكانية وجتعل منها عاملًا اأ�صا�صيًا للتنمية االقت�صادية كما يف ال�صني، وقد تكون هذه 

الزيادة عائقًا للتنمية االقت�صادية حيث تلتهم اأي زيادة قد حتدث يف النواحي االقت�صادية املختلفة، ثم اخرت اأزواج 

اأ�صبح �رضورة  الريفية اجتماعيًا  اأن تنمية املناطق  الثاين وناق�صهم فيها موؤكدًا على  ال�صوؤال  اإجابة  خمتلفة لعر�س 

انت�صار  من  واحلد  واالأمية  البطالة  على  والق�صاء  للمدن  الهجرة  وقف  خالل  من  وذلك  االقت�صادية  التنمية  لتحقيق 

بالقاهرة وخا�صة مبنطقة  الع�صوائية  املناطق  تطوير  اإىل جهود م�رض يف  االإ�صارة  الع�صوائية، وميكنك هنا  املناطق 

زينهم. 
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٥  زيادة الصادرات من السلع والخدمات 
حيث تعمل على زيادة اإلنتاج وتوفير السيولة من العملة الصعبة الالزمة 
إذا زادت قيمة صادرات  لالستيراد من الخارج، فلكل دولة ميزان تجاري، و
الدولة عن قيمة وارداتها سينتج فائض في الميزان التجاري، أما إذا انخفضت 

قيمة الصادرات عن الواردات سيكون هناك عجز في هذا الميزان.

٦  الحد من تصدير المواد الخام للخارج
 :     

العديد من  إنشاء  الدولة من  القادمة، وحرمان  إهدار مكتسبات األجيال  أ 
الصناعات التي تعتمد على هذه الخامات، مما يساهم في زيادة معدل البطالة. 

فقد مبالغ طائلة كان يمكن أن تصل إلى خزينة الدولة نتيجة الفرق بين  ب 
سعر المادة الخام وسعرها بعد التصنيع وهو ما يعرف بالقيمة المضافة.

التقليل من فرص تصدير المنتجات المصنعة للخارج. لذلك تسعى بعض  جـ 
الدول ومنها مصر إلى سن قوانين تحظر تصدير الثروات المعدنية في 

صورتها الخام واشتراط القيام بعمليات تصنيع عليها قبل التصدير.

٧  ربط السياسات االقتصادية بالتنمية البيئية 
تركز السياسات االقتصادية الحديثة على االقتصاد األخضر الذي ينتج عنه تحسن 
في رفاهية اإلنسان في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد، 
لذلك يجب أن تهتم استراتيجيات التنمية بالمحافظة على الموارد البيئية وترشيد 
استهالكها، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسس بيئية واقتصادية سليمة. 

٨  الشراكة والتعاون الدولي
من الضروري دعم العالقات التجارية بين جميع الدول خاصة بين الدول 
العربية، وهو ما يعرف بالتجارة البينية، والعمل على تصفية الخالفات سواء 
السياسية أو االقتصادية فيما بينها، والبحث عن حلول علمية وعملية لبعض 
أولويات  التي يجب وضعها في  المياه  تعقيًدا كمشكلة  المشكالت األكثر 

التخطيط والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

أضف لمعلوماتك:
     
    
     
      

.    %  

أضف إلى معلوماتك:
     
     
      
     
    
     
      
      .

.     

:  
   .«       »

.           

:   

    

  
  

  
  .

  

أضف إلى قاموسك  
    :  
.    

املعادلة  املحا�رضة  طريقة  ا�صتخدم   •

ال�صادرات  زي���ادة  اأهمية  لتو�صيح  

ال�صلعية واحلد من ت�صدير املواد اخلام 

يف زيادة الدخل من العمالت االأجنبية 

اخلام  املواد  �رضاء  يف  ي�صتخدم  والذي 

وم�صتلزمات االإنتاج االأخرى مما ي�صاعد 

يف حتقيق التنمية االقت�صادية،ثم اطرح 

عليهم ال�صوؤال التايل: 

ت�صدير  من  احلد  �رضورة  تف�رض....؟  مب 

اإج��اب��ات بع�س  امل���واد اخل��ام.ت��ل��ق��ى 

فيها مو�صحًا جهود  وناق�صهم  الطالب 

م�رض يف احلد من ت�صدير املواد اخلام 

عن طريق �صن القوانني.

ال��ت��ايل: ما  ال�����ص��وؤال  عليهم  اط��رح  ث��م   •

االقت�صادية  التنمية  ب��ني  ال��ع��الق��ة 

العامل  اإجاباتهم وناق�صهم فيها موؤكدًا على اجتاه كثري من دول  للتفكري ثم تلق  اترك لهم دقيقة  البيئية،  التنمية  و 

على  ت�صاعد  التي  احلديثة  والتكنووجيا  النظيفة  الطاقة  ا�صتخدام  على  يعتمد  والذي  االأخ�رض  االقت�صاد  نحو�صيا�صة 

حماية البيئة من التلوث وحماية مواردها من اال�صتنزاف.

واأخريًا عزيزي الطالب هل ميكن حتقيق التنمية االقت�صادية بالوطن العربي يف ظل �صيادة بع�س اخلالفات بني دوله   •

وغياب ال�صوق العربية امل�صرتكة؟ ناق�س الطالب يف اإجاباتهم واأفكارهم مو�صحًا اأهمية ال�رضاكة والتعاون العربي.

با�صتخدام املحا�رضة املعدلة و�صح لطالبك اأهمية ت�صجيع اال�صتثمارات االأجنبية يف الدولة لتحقيق التنمية االقت�صادية   •

وت�صفية اخلالفات ال�صيا�صية بني بع�س الدول لتحقيق التكامل االقت�صادي وزيادة حجم التجارة البينية مما ي�صاعد 

على انعا�س االقت�صاد العربي وحتقيق التنمية االقت�صادية
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اأف�صل( ثم وجههم  اقت�صادي عربي  )�صوق عربية م�صرتكة مل�صتقبل  الدر�س  ق�صية  فى  طالبك  ناق�س  املعلم  عزيزى   •

لالأن�صطة و التدريبات حلل االأ�صئلة عليها.

امللخص السبورى :

كلف من طالبك ا�صتخال�س عنا�رض الدر�س الرئي�صة و�صجلها على ال�صبورة واطلب منهم تدوينها فى كرا�صاتهم.  •

التقومي : 

كلف الطالب بحل االأ�صئلة على الدر�س باالن�صطة والتدريبات يف نهاية الكتاب   •

اطرح ال�صوؤال التاىل على الطالب ا�صتعدادًا للدر�س القادم   •

ما املق�صود بالتنمية الزراعية؟ وما اأهدافها؟
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الدرس الثاني : التنمية الزراعية واحليوانية

مقدمة الدر�س

االكتفاء  العربي، وو�صائل حتقيق  والوطن  العامل  الغذائي على م�صتوى  االأمن  الدر�صة ق�صية  يتناول هذا 

الذاتي من الغذاء من خالل و�صع اخلطط اال�صرتاتيجية التنموية للقطاعات الزراعية واحليوانية وال�صمكية 

اأهداف الدر�س 

الطالب  يكون  اأن  ينبغي  الدر�س  نهاية  فى 

قادرًا على اأن :

مثل  املفاهيم  ببع�س  املق�صود  • يحدد 
الطبيعية-  املراعي   - الغذائي  )االأمن 

املراعي اال�صطناعية – اإدارة املراعي...(

• يف�رض اأزمة الغذاء بالعامل.
املنخف�س  الدخل  ذات  الدول  بني  • يقارن 
واملرتفع من حيث م�صاحة االأر�س الزراعية 

ون�صيب الفرد منها.

يف  بعد  اال�صت�صعارمن  تقنيات  • يقدراأهمية 
حماية وتنمية املوارد الرعوية والزراعية.

الزراعية  االأر�س  وتناق�س  تدهور  • يف�رض 
بالوطن العربي.

االإنتاج  لتنمية  الو�صائل  بع�س  • يقرتح 
الزراعي وال�صمكي  بالوطن العربي. 

الرثوة  النباتات-  )اأنواع  خرائط  • يقراأ 
ال�صمكية(.

املفاهيم  

• اأمن غذائي
• مراعي طبيعية 

• مراعي ا�صطناعية 
• اإدارة املراعي

• حمولة املراعى

املهارات والقيم

• البحث اجلغرايف
• اتخاذ القرار

• ح�صن ا�صتغالل املوارد 

الق�ضايا 

• االأمن الغذائى.

• ندرة املوارد الطبيعية.

• تر�صيد اال�صتهالك.

الزمن :  3 ح�ص�س 

املكان : 

حجرة الدرا�صة - حجرة امل�صادر 

م�ضادر التعلم : 

الكتاب املدر�صى ، خريطة �صماء للوطن 

العربي ، �صور- �صبكة االإنرتنت 

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

 – واملناق�صة  احلوار  امل�صكالت-  حل 

التعاوين-  التعلم   – املعدلة  املحا�رضة 

ال�صابرة-  االأ�صئلة   – املوجه  االكت�صاف 

فكر، زاوج، �صارك-الع�صف الذهني 
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60(    )      

الدرس الثاني

التنمية الزراعية والحيوانية 

استعد للدرس

:   /  

:          

       »
     
     
      
       
       
       

.«           

ما المشكلة الرئيسة بالفقرة؟   

ما أسباب المشكلة؟   

ما العالقة بين المشكلة واألزمات المالية؟  

ما مقترحاتك لحل تلك المشكلة؟  

من خالل مناقشتك مع معلمك يمكن استنتاج أن: األمن الغذائي من التحديات 
الرئيسة التي تواجه االقتصاد العالمي.   

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

يحدد المقصود ببعض المفاهيم مثل  
(األمن الغذائي ـ المراعي الطبيعية ـ 

المراعي االصطناعية ـ إدارة المراعي...).

يفسر أزمة الغذاء بالعالم. 

يقارن بين الدول ذات الدخل المنخفض  
والمرتفع من حيث مساحة األرض 

الزراعية ونصيب الفرد منها.

يقدرأهمية تقنيات االستشعار من بعد في  
حماية وتنمية الموارد الرعوية والزراعية.

يفسر تدهور وتناقص األرض الزراعية  
بالوطن العربي.

يقترح بعض الوسائل لتنمية اإلنتاج  
الزراعي والسمكي بالوطن العربي.

يقرأ خرائط (أنواع النباتات ـ الثروة  
السمكية).

مفاهيم الدرس
أمن غذائي ـ مراعي طبيعية ـ مراعي 

اصطناعية ـ إدارة المراعي ـ حمولة المراعي

المهارات والقيم 
البحث الجغرافي. 

اتخاذ القرار. 

حسن استغالل الموارد الرعوية والزراعية.  

القضايا المتضمنة 
األمن الغذائي 

ندرة الموارد الطبيعية 

ترشيد االستهالك 

إجراءات السير في الدرس 

التهيئة للدرس 

عزيزي املعلم / عزيزتي املعلمة...

امل�صكالت  حل  ا�صرتاتيجية  با�صتخدام   •
قم بتهيئة طالبك ملو�صوع الدر�س واطلب 

منهم فتح الكتاب املدر�صي �س60 وقراءة 

مالية  اأزم��ات  عدة  العامل  »�صهد  العبارة 

احلادي  وبدايات  الع�رضين  القرن  خالل 

اجلانب  على  اآثارها  انعك�صت  والع�رضين 

ال�صلع  اأ�صعار  ارتفعت  حيث  االقت�صادي 

االأزم��ة  ه��ذه  ع��ن  نتج  وق��د  واملنتجات، 

تراجع االكتفاء الذاتي من ال�صلع الغذائية 

الرئي�صة  يف كثري من الدول وزيادة اأعداد 

االأفراد الذين يعانون من اجلوع ومن هنا 

االأمن  حتقيق  العربية  ال��دول  هدف  بات 

الغذائي ل�صعوبها«.

ثم اطرح عليهم ال�صوؤال التايل

ما امل�صكلة الرئي�صة بالفقرة ؟ ( 

كل  ف��ى  للتفكري  لطالبك  وق��ت  ات��رك   •
الغذاء يف  )اأزمة  بالفقرة هي  الرئي�صة  امل�صكلة  اأن  اإجاباتهم وناق�صهم فيها موؤكدًا على  تلق  �صوؤال واالإجابة عنه، ثم 

العامل( .

• ثم اطرح ال�صوؤال الثاين ما اأ�صباب امل�صكلة؟ من خالل قرائتك للفقرة، تلق ا�صتنتاجات الطالب و�صجعهم على امل�صاركة 

ثم ناق�صهم يف ا�صتنتاجاتهم موؤكدًا على اأن اأ�صباب اأزمة الغذاء العاملية متثلت يف زيادة عدد ال�صكان ونق�س الغذاء 

وارتفاع اأ�صعار ال�صلع الغذائية، ونوه لهم اأنهم �صيعرفونها بالتف�صيل بعد قليل اأثناء �رضح الدر�س.

• ثم اطرح عليهم ال�صوؤال الثالث ماذا تعرف عن االأزمات املالية التي �صهدها العامل وما العالقة بني اأزمة الغذاء وتلك 

االأزمات املالية؟ تلق اإجابات الطالب وناق�صهم فيها مو�صحًا مفهوم االأزمة املالية وعالقتها باأزمة الغذاء يف العامل، 

واأخريًا اطلب منهم اقرتاح بع�س احللول لتحقيق االأمن الغذائي يف العامل.

• اترك للطالب فر�صة للتفكري ثم تلق بع�س اإجاباتهم وال تعلق عليها ثم اأخربهم باأنك �صتطرح عليهم نف�س ال�صوؤال مرة 

اأخرى بعد االنتهاء من تدري�س الدر�س .
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أسباب ازمة الغذاء في العالم أوًال:
:      

الغذاء  إنتاج  شركات  من  كثير  دفع  مما  العالمية،  النفط  أسعار  ارتفاع   ١
لتحويل مساحات واسعة من إنتاج المحاصيل الحقلية إلى إنتاج محاصيل 

تنتج الوقود الحيوي كقصب السكر والذرة وفول الصويا.

وتخلف  الزراعي  التخطيط  قصور  بسبب  الزراعية  اإلنتاجية  انخفاض   ٢
األساليب والطرق الزراعية المستخدمة في بعض مناطق الزراعة الرئيسة.

زيادة معدالت النمو السكاني مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الغذاء رغم   ٣
محدودية اإلنتاج.

الزراعية  العمالة  قلة  على  انعكس  مما  المدن  إلى  الريف  من  الهجرة   ٤
وبالتالي انكماش المساحة المزروعة.

نقص موارد المياه، وتدهور األراضي الزراعية وتدني جودتها وسوء استغاللها.   ٥
انخفاض االستثمارات الزراعية انخفاًضا كبيًرا لضعف العائد منها.  ٦

الحروب وعدم االستقرار السياسي كما في ميانمار (بورما) وفلسطين وجنوب   ٧
السودان.

يعاني الوطن العربي شأنه شأن كثير من دول العالم من أزمة غذائية ويسعى 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء عن طريق وضع الخطط االستراتيجية الهادفة 
لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني،      

.    

.«     »
       

 

الزراعة ثانًيا:
تعد الزراعة من الحرف الكبرى التي يمارسها اإلنسان في األقاليم المختلفة، 
وقد عرفها منذ وقت مبكر في البيئات الفيضية اعتماًداعلى التربة الخصبة ومياه 
األنهار الوفيرة، وكان وادى النيل في مصر ودجلة والفرات في العراق من أقدم 
البيئات النهرية التي شهدت نشأة الزراعة وتطورها وقامت بها مجتمعات زراعية 
مستقرة منذ آالف السنين. ويؤدي القطاع الزراعي دوًرا مهًما في االقتصاديات 
العربية نظًرا لمساهمته في تحقيق األمن الغذائي وتوفير الدخل لنسبة كبيرة 

من السكان وتوفير المواد األولية للعديد من الصناعات التحويلية. 

ابحث واكتشف:
    
     
     

.     

تعلم قيمة:
     

.

أضف إلى قاموسك  
    :  
       
      

.    

 

عرض الدرس

اأن تناق�صنا حول  الطالب بعد  •  اأعزائي 

االأزمة الغذائية وتعرفنا بع�س اأ�صبابها 

اأ�صباب  االآن نتناق�س حول  فتعالوا معًا 

تلك االأزمة ب�صئ من التف�صيل، با�صتخدام 

ا�صرتاتيجية التعلم التعاوين ق�صم الطالب 

جمموعة  ك��ل  وك��ل��ف  جم��م��وع��ات  اإىل 

باالإجابة عن بع�س الت�صاوؤالت

املجموعة االأوىل: 

بالعامل  الغذاء  اأزم��ة  بني  العالقة  ما   .1

وكل من: اأ�صعار النفط – زيادة ال�صكان 

– موارد املياه . – الهجرة من الريف 

اأزمة  من  العامل  يعاين  ....؟  تف�رض  مب   .2

غذاء.

املجموعة الثانية:

تعاين  العامل  دول  معظم  اأن  لهم  • و�صح 

ب��داأت يف و�صع اخلطط  ول��ذا  اأزم��ة  من 

اال�صرتاتيجية لتنمية القطاع الزراعي لتحقيق االأمن الغذائي ثم كلفهم باالإجابة عن الت�صاوؤالت التالية:

1. ما املق�صود باالأمن الغذائي؟           2. ما عوامل قيام الزراعة؟     3. حدد اأهمية الزراعة كن�صاط اقت�صادي.

املجموعة الثالثة: 

• و�صح لهم اأن م�صاحة االأرا�صي الزراعية بالعامل بلغت 1527 مليون هكتار واأن اأكرث من 80% منها تزرع على مياه 

االأمطار واأن ن�صيب الفرد الواحد من االأر�س الزراعية يختلف من دولة الأخرى 

• ثم كلفهم باالإجابة عن الت�صاوؤالت التالية:

1. قارن بني ن�صيب الفرد من االأر�س الزراعية يف الدول ذات الدخل )املنخف�س- املتو�صط- املرتقع(.

2. حدد العالقة بني االأر�س الزراعية وكل من ...

طرق الري التقليدية – زيادة ال�صكان – اتباع نظام الزراعة الكثيفة
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«لقد درست   خالل سنوات الدراسة السابقة الزراعة كأحد 
األنشطة االقتصادية المهمة» على ضوء دراستك ناقش زمالءك في:

عوامل قيام الزراعة.• 

أهمية الزراعة كنشاط اقتصادى.• 

أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي.• 

١  المساحة المزروعة 
هكتار  مليون   ١٥٢٧ نحو  العالم  في  الزراعية  األراضى  مساحة  بلغت 
عام ٢٠١١ م موزعة ما بين ١٢٢٦ مليون هكتار للزراعة البعلية (المطرية)، 
٣٠١ مليون هكتار للزراعة المروية، وتأتي أكثر من ٤٠٪ من الزيادة في اإلنتاج 
الغذائى من المناطق المروية، في حين تبلغ مساحة األراضي القابلة للزراعة 
بالوطن العربي نحو ١٩٧ مليون هكتار، وتمثل المساحة المستغلة منها فعلًيا 

حوالى ٢٧٪�

الزراعية من دولة ألخرى؛ فينخفض  الفرد من األراضى  يختلف نصيب 
للفرد  هكتار  و٠٫٢٢  هكتار،   ٠٫١٦ إلى  المنخفض  الدخل  ذات  الدول  في 
في الدول ذات الدخل المتوسط، بينما يرتفع في الدول ذات الدخل المرتفع 
إلى ٠٫٣٥ هكتار وذلك في عام ٢٠١٣م،  كما ينخفض نصيب الفرد من 
األراضي الزراعية في معظم الدول العربية بسبب تدهورها وتناقصها ....  

  

٢  عوامل تدهور ا�راضي الزراعية بالوطن العربي:
        

:  
الزحف العمراني على األراضي الزراعية نتيجة زيادة عدد السكان.  أ 

التقليدية  الري  طرق  استخدام  بسبب  الزراعية  األراضي  بعض  تملح  ب 

واإلسراف في استخدام األسمدة الكيماوية.

تعرض بعض األراضي الزراعية للتصحر والتجريف.  جـ 

عدم اتباع نظام الدورات الزراعية. د 

انتشار نمط الزراعة الكثيفة الذي يعتمد على زراعة األرض أكثر من مرة  هـ 

في السنة، وما يمثله ذلك من إجهاد للتربة يتطلب صيانة لها بشكل مستمر.

نقص برامج التوعية والثقافة الزراعية للمزارعين. و 

أضف إلى معلوماتك:
    

:  
.  =  

 =  

.  =  

 أضف إلى معلوماتك:
     

.    

 أضف إلى معلوماتك:
      
    
      
  %    
     

.

 تذكر أن:
:    

    :  
   

.   
    :  

    
      

.  
   :   

    
.   

3. مب تف�رض ...؟ تدهور االأرا�صي الزراعية 

بالوطن العربي

املجموعة الرابعة

يزرع  العربي  الوطن  اأن  لهم  و�صح   •

وكلفهم  الزراعية  املحا�صيل  من  كثري 

�س63   املدر�صي  بالكتاب  اجلدول  بتحليل 

ال��ت��ي تليه،  ال��ت�����ص��اوؤالت  واالإج��اب��ة ع��ن 

وكلفهم بتحويل بيانات اجلدول اإىل ر�صم 

بياين يو�صح ترتيب الدول العربية يف كل 

جمموعة من املحا�صيل الزراعية.

املجموعة اخلام�صة

الوطن  يزرعه  ما  رغم  اأن  لهم  و�صح   •

العربي من حما�صيل متنوعة اإال اأن حجم 

وارداته الزراعية يف تزايد م�صتمر، وكلفهم 

بقراءة اجلدول بالكتاب املدر�صي �س 64 

واالإجابة عن الت�صاوؤالت التي تليه

اأن وزعت املهام على املجموعات  • بعد 

داخ���ل  االأدوار  ووزع�����ت  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

بني  بالتنقل  جمموعة  كل  من  واحد  وكلف  الت�صاوؤالت،  عن  واالإجابة  والتفكري  للقراءة  وقت  لهم  اترك  املجموعات 

املجموعات االأخرى للح�صول على املزيد من املعلومات.بعد انتهاء املجموعات من العمل، اطلب من املجموعة االأوىل 

االإجابة عن الت�صاوؤالت اخلا�صة بها، ثم وجه ال�صوؤال التايل لباقي املجموعات ... هل هناك اأ�صباب اأخرى الأزمة الغذاء 

بالعامل، ا�صتمع الإجابات الطالب وعززها ثم خل�س اأ�صباب اأزمة الغذاء كما يف الكتاب املدر�صي �س61.

املقرتحة  الو�صائل  فما  العربي  الوطن  دول  بينها  العامل ومن  دول  تواجه معظم  الغذائية  االأزمة  تلك  اأن  ذكر طالبك   •

الإجابات  ا�صتمع  ثم  الغذائي؟،  باالأمن  املق�صود  ما  التايل  ال�صوؤال  اطرح  ثم  الغذائي،  االأمن  وحتقيق  عليها  للتغلب 

املجموعة الثانية ثم ا�صاأل املجموعات االأخرى عن اأي تعليق على االإجابة ، ا�صتمع لتعليقاتهم وعززها ثم خل�س لهم 

عوامل قيام الزراعة الطبعية )املياه العذبة – الرتبة اخل�صبة – املناخ – ال�صطح( والب�رضية )راأ�س املال- ال�صوق – 

االأيدي العاملة – و�صائل املوا�صالت( 
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اقت�صادي  كن�صاط  ال��زراع��ة  واأه��م��ي��ة   •

 – العمل  فر�س  توفري  الغذاء-  )توفري 

الالزمة  الزراعية  اخل��ام  امل��واد  توفري 

– الفائ�س يدخل يف التجارة  لل�صناعة 

ويوفر العمالت االأجنبية(.

•  ثم و�صح لطالبك اأن اأكرث من 80% من 

م�صاحة االأرا�صي الزراعية بالعامل تزرع 

 %40 فاإن  االأمطار ومع ذلك  على مياه 

من الزيادة يف االإنتاج الغذائي تاأتي من 

االأرا�صي املروية، واأن ن�صيب الفرد من 

الأخرى  دولة  من  يختلف  االأرا�صي  تلك 

الثالثة قراءة  اطلب من املجموعة  وهنا 

الت�صاوؤالت اخلا�صة بها واالإجابة عنها، 

وكلف باقي املجموعات مبناق�صتهم يف 

االأ�صئلة  طرح  على  و�صجعهم  اإجاباتهم 

ا�صتمع  املعلومات،  تو�صيح  من  ملزيد 

الإجابات طالبك وعززها موؤكدًا على ما 

يلي:

زيادة ال�صكان ي�صاعد على زيادة زحف العمران على االأرا�صي الزراعية مما يوؤدي لتناق�صها.  •

اإىل تدهورها. ا�صتخدام طرق الري التقليدية توؤدي اإىل متلح الرتبة مما يوؤدي   •

عنا�رضها  وفقدان  الرتبة  اإجهاد  على  يعمل  ال�صنة  يف  مرة  من  اأكرث  االأر�س  وزراعة  الكثيفة  الزراعة  اأ�صلوب  اتباع   •

االأ�صا�صية مما يوؤدي اإىل تدهورها.

�س  املدر�صي  الكتاب  يف  كما  لهم  خل�صها  اأخرى  اأ�صباب  وهناك  الزراعية،  االأرا�صي  تدهور  اأ�صباب  من  تعد  وهذه   •
62

عر�س  الرابعة  املجموعة  طالب  من  واطلب  الزراعية  املحا�صيل  من  عديد  ينتج  العربي  الوطن  اأن  لطالبك  و�صح    •

الزراعية  العربية املنتجة لكل جمموعة من جمموعات املحا�صيل  الدول  البيانات يف اجلدول وترتيب  ملخ�صًا الأهم 

ويف اأثناء عر�س الطالب لرتتيب الدول العربية املنتجة ملجموعات املحا�صيل الزراعية اطلب منهم تو�صيح مواقع تلك 

الدول على خريطة الوطن العربي ال�صماء احلائطية، مع عر�س الر�صوم البيانية التي تو�صح ترتيب تلك الدول على باقي 

زمالئهم بالف�صل.

63

٣  ا�نتاج الزراعي في الوطن العربي
يزرع بالوطن العربي عديد من المحاصيل الزراعية. اقرأ الجدول التالي ثم 

أجب عما يليه من تساؤالت:

       *  .          :

   

-
*

 --
--

.(  ) «          » :( ) 

ما أهم المحاصيل الزراعية بالوطن العربي؟  

ما أكثر المحاصيل الزراعية إنتاًجا في الوطن العربي؟  

ما أولى الدول العربية إنتاًجا لكل مجموعة من مجموعات المحاصيل الزراعية؟  

:      
محاصيل  ـ  غذائية  (حبوب  بين  ما  العربي  بالوطن  الزراعي  اإلنتاج  يتنوع  أ 
سكرية ـ ألياف نسيجية...)، اذكر أمثلة لكل مجموعة من المحاصيل الزراعية.

بلغ إنتاج الوطن العربي من الحبوب الغذائية٥٤,٥ مليون طن عام ٢٠١١م،  ب 

وتعد مصر أولى الدول العربية إنتاًجا لها حيث بلغ إنتاجها نحو ٤٠٪ من 
جملة اإلنتاج العربي يليها المغرب حيث بلغ إنتاجها ١٦٪ تقريًبا من جملة 

اإلنتاج العربي لنفس العام.

بلغ إنتاج الوطن العربي من البقوليات ١,٤ مليون طن وتتصدر المغرب  جـ 

الدول العربية المنتجة لها يليها مصر. 

بلغ إنتاج الوطن العربي ٤٥٤,٥ ألف طن من المحاصيل السكرية عام ٢٠١١م  د 

ويتركز معظم إنتاجها في (مصر، السودان، المغرب).
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بلغ إنتاج الوطن العربي من الفاكهة ٣٣,٢ مليون طن واحتلت مصر المركز  هـ 

األول يليها المغرب. 

بلغ إنتاج الوطن العربي من (األلياف النسيجية) ١,٢ مليون طن، وتتصدر  و 

سوريا الدول العربية المنتجة يليها مصرحيث بلغ إنتاجهما نحو ٩٠٪ من 
اإلنتاج العربي.

ورغم ما يزرعه الوطن العربي من محاصيل زراعية متنوعة إال أن حجم 
الواردات الزراعية بالوطن العربي في تزايد مستمر مما يشير إلى اتساع الفجوة 
بين اإلنتاج واالستهالك المحلي. الحظ الجدول التالي لتتعرف تطور الواردات 

العربية من السلع الغذائية لعامي (٢٠٠٩ – ٢٠١١م).

   
 %

(  )  %
%
%
%

          :

.(  ) «           » :( ) 

/   ناقش معلمك في التساؤالت التالية:   

ما أكثر السلع الغذائية استيراًدا بالدول العربية؟ (فّسر ذلك).  

رتب الواردات الزراعية وفًقا لمعدل الزيادة بالجدول؟  

صف وضع األمن الغذائي العربي في ضوء الواردات العربية من السلع الغذائية.  

ما النتائج التي قد تترتب على زيادة حجم الورادات العربية من السلع الغذائية؟  

ما توقعاتك المستقبلية للزراعة واإلنتاج الزراعي بالوطن العربي على ضوء   
البيانات السابقة.

ونظًرا لزيادة حجم الواردات العربية من المنتجات الزراعية بدأت كثير من 
الدول العربية في وضع الخطط االستراتيجية الزراعية الهادفة لتحقيق األمن 

الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

.            

 أضف إلى معلوماتك:
      
     
      
      

.   

الوطن  الطالب ورغم ما يزرعه  • اأعزائي 

العربي من حما�صيل متنوعة اإال اأن ن�صبة 

وارداته من املحا�صيل الغذائية يف تزايد 

وارتفاع  ال�صكان  زي��ادة  نتيجة  م�صتمر 

على  الطلب  وزي���ادة  املعي�صة  م�صتوى 

الثالثة  املجموعة  من  اطلب  وهنا  الغذاء، 

تباعًا  عنها  واالإج��اب��ة  اأ�صئلتها  ق���راءة 

مبناق�صتها  املجموعات  لباقي  وا�صمح 

يف  معهم  وا�صرتك  عليها  االأ�صئلة  وطرح 

طرح االأ�صئلة التي قد ت�صاعد على مزيد من 

تو�صيح املعلومات، مثل 

امل�صاحات  زادت  اإذا  ي��ح��دث  م���اذا   •

ذلك  اأث��ر  وم��ا  العربي  بالوطن  الزراعية 

على االأمن الغذائي العربي؟

• اأكد من خالل مناق�صتك مع طالبك على 

مايلي:

من  العربي  الوطن  واردات  قيمة  زادت 

مليون دوالر  الزراعي 37,4  املحا�صيل 

يف عام 2011م عن عام 2009م. 

• ي�صتورد الوطن العربي كميات كبرية من احلبوب نظرًا لزيادة ال�صكان واالعتماد عليها كغذاء رئي�س مثل القمح.

ل�صيطرة  العربي، اخل�صوع  التجاري  امليزان  الغذائية)اختالل  ال�صلع  العربي من  الوطن  واردات  زيادة  • قد يرتتب على 

الدول امل�صدرة اقت�صاديًا(

•  ميتلك الوطن العربي جميع مقومات الزراعة باالإ�صافة الت�صاع م�صاحة االأرا�صي القابلة للزراعة وغري مزروعة ومن 

ثم ميكنه حتقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء من خالل ا�صتغالل تلك امل�صاحة وزراعتها.

و�صح لطالبك اأنه نظرًا لتزايد حجم الواردات العربية وزيادة الطلب على الغذاء يف االآونة االأخري بداأت كثري من الدول   •

العربية يف و�صع اخلطط اال�صرتاتيجية لتحقيق االأمن الغذائي فهل تعرف كيف؟ هيا لنتناق�س.
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• با�صتخدام ا�صرتاتيجية الع�صف الذهني،  
اطرح على طالبك ال�صوؤال التايل:

بالوطن  للزراعة  درا�صتك  �صوء  على   •
ال��ع��رب��ي واأ���ص��ب��اب ت��ده��ور االأر�����س 

الزراعية وزيادة حجم الواردت العربية 

لزيادة  مقرتحاتك  م��ا  ال��زراع��ي��ة...... 

حجم  وتقليل  العربي  الزراعي  االإنتاج 

الواردات الزراعية؟

للتفكري  للطالب  الوقت  من  فرتة  اترك   •
اأفكارهم  تلق  ث��م  اأف��ك��اره��م،  وت��دوي��ن 

التعليق عليها،  اأو  اأي منها  دون رف�س 

وعندما يو�صك معني االأفكار اأن ين�صب 

حفز تفكري طالبك بطرح بع�س االأ�صئلة 

مثل:

اأ�صطح املنازل؟ • ما راأيك يف زراعة 
تقنيات  م��ن  اال�صتفادة  ميكن  كيف   •

اال�صت�صعار من بعد يف الزراعة؟

• ماذا يحدث لو مت زراعة حما�صيل حتت  
اجلليد؟

• تلق اإجابات طالبك ثم ناق�صهم فيها وا�صتبعد االأفكار اخلاطئة اأو الغري مرتبطة باملو�صوع ثم اأكد على اأهم الو�صائل 
التي ميكن اتباعها لتنمية املوارد الزراعية والتقليل من حجم الواردات كما جاءت بكتاب املدر�صة �س65.

فكان  البيئة  على  املحافظة  الوقت  نف�س  بالزراعة ويف  تتجه الهتمام  بداأت  العامل  دول  اأن كثري من  لطالبك  • و�صح 
االهتمام بالزراعة امل�صتدامة، با�صتخدام احلوار واملناق�صة اطرح عليهم ال�صوؤال التايل : ما املق�صود بالزراعة امل�صتدامة؟ 

تلق اإجابات طالبك وناق�صهم فيها موؤكدًا على مفهوم الزراعة امل�صتدامة كما ورد بالكتاب املدر�صي �س65 واأهميتها 

والتي تتمثل يف املحافظة على املوارد الطبيعية للزراعة وزيادة االإنتاج.

• ماذا تعرف عن التجربة االأوغندية يف الزراعة امل�صتدامة؟ ناق�س طالبك يف التجربة الزراعية االأوغندية مو�صحًا موقع 
اأوغندا على خريطة �صيا�صية الإفريقيا،  موؤكدًا من خالل املناق�صة على ما يلي:

اأوغندا م�صاحات وا�صعة للزراعة الع�صوية بهدف حماية البيئة وحت�صني �صبل العي�س. • تخ�صي�س 
13 عامليًا يف الزراعة الع�صوية. اأوغندا املركز  • تبواأت 

اأهم املحا�صيل الزراعية الع�صوية التي ت�صدرها الفانيال والزجنبيل.      • من 
لتحقيق  اآخر  مو�صوع  حول  نتناق�س  بنا  هيا  مواردها  تنمية  وكيفية  الزراعة  على  الطالب  اأعزائي  تعرفنا  اأن  بعد   •

65

٤  وسائل تنمية وإدارة الموارد الزراعية:
إدارة الموارد الزراعية ومنها: تتنوع وسائل تنمية و

تفعيل القوانين واألنظمة لحماية التربة من التجريف.  

برامج التوعية للمزارعين في مجال استخدام األراضي وطرق الوقاية والري   
إشراكهم في وضع خطط التنمية الزراعية.  والتسميد و

االستفادة من التكنولوجيا الحيوية للحصول على بذور فائقة اإلنتاجية.   
لتحقيق واستنباط أنواع جديدة من النبات التي تتحمل الملوحة والجفاف. 

استخدام المخصبات العضوية.  

استصالح األراضي الصحراوية وزراعة المدن.  

إجراء األبحاث العلمية على األراضي الزراعية لتحديد نوع النبات المناسب   
لألرض المناسبة.

استخدام تقنيات االستشعار من بعد لحصر المساحات المحصولية، وتقدير   
واألعاصير  كالفيضانات  الطبيعية  للكوارث  تعرضها  ومراقبة  إنتاجيتها 
الوقائية أوالعالجية في  واآلفات واألمراض الزراعية واتخاذ اإلجراءات 
الوقت المناسب وبالتالي رسم الخطط لتسويقها، وذلك بناء على معلومات 
الذي  األمثل  االقتصادي  المردود  على  الحصول  أجل  من  وواقعية  دقيقة 
يحقق الربح األعلى والذي يساعدعلى دعم خطط التنمية وتحقيق التكامل 

االقتصادي بين الدول.

التجربة ا�وغندية في الزراعة العضوية:
توجهت أوغندا نحو التنمية الزراعية المستدامة لتحسين سبل عيش السكان 
وحماية البيئة من التلوث وذلك من خالل تخصيص مساحات إلنتاج الزراعة 
العضوية والتي بلغت مساحتها ٢٢٧ ألف هكتار عام ٢٠١١م وبذلك احتلت 
المركز الثالث عشر عالمًيا واألول إفريقيًّا في مساحةالزراعة العضوية 
Organic Agricultural، وتأتي أهمية الزراعة العضوية في أنها تساعد على 

خفض معدالت انبعاث الكربون والغازات الدفيئة بنسبة ٦٤٪ عن الزراعة 
التقليدية لكل هكتار، ومن المحاصيل الزراعية العضوية التي تفوقت أوغندا في زراعتها وتصديرها الفانيال 

والزنجبيل. لمزيد من المعلومات يمكنك االستعانة بالموقع التالي:

http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/OrganicagricultureinUganda/tabid/29866/Default.aspx

أضف إلى قاموسك  
  :   
    
      
   
      
      

.    

أضف إلى معلوماتك:
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66(    )      

الرعي والثروة الحيوانية ثالًثا:
تنتشر مساحات واسعة من الحشائش الطبيعية (السافاناـ  االستبسـ  النباتات 
الصحراوية) في كثير من دول العالم، وتصلح هذه الحشائش لرعي الحيوانات ـ 
كمراع طبيعية ـ التي يستفيد منها اإلنسان في توفير احتياجاته من منتجات 

اللحوم واأللبان والجلود واألصواف.

          
.       

   ( ) 
ما أنواع الحشائش في العالم كما هو موضح بالخريطة؟  

استنتج مناطق توزيع كل نوع منها.  

ما أكثر قارات العالم التي ينتشر بها المراعي؟  

ما توقعاتك لمستقبل مساحة المراعي في العالم؟  

«نستنتج من الخريطة ما يلي: تتباين مساحة المراعي في توزيعها بين نصفي 
الكرة األرضية الشمالي والجنوبي، حيث تتركز ٣٩٪ من المراعي في نصف 
الكرة الشمالي، بينما توجد النسبة الباقية ٦١٪ في القارات الجنوبية (هل تعرف 

السبب؟ ناقش معلمك)، والمراعي نوعان (مراع طبيعية، مراع اصطناعية).

 أضف إلى معلوماتك:
 %    
    
     
      
     %  %  

.

»الرثوة  وهو  اأال  العربي  الغذائي  االأم��ن 

احليوانية« 

با�صتخدام ا�صرتاتيجية فكر-زاوج- �صارك

م�صاحات  تنت�رض  اأن��ه  لطالبك  و�صح   •
ت�صلح  ال��ع��امل  يف  امل��راع��ي  م��ن  وا�صعة 

لرعي احليوانات، ثم اطلب منهم مالحظة 

�س  املدر�صي   بالكتاب  العامل  خريطة 

يف  منفردًا  طالب  كل  يفكر  بحيث   66

اإجابة لالأ�صئلة ملدة دقيقة وتدوين اإجابته 

تو�صل  فيما  باملقعد  زميله  مناق�صة  ثم 

اإليه ملدة دقيقة ، ثم ي�صارك كل زوج من 

تو�صلوا  ما  ملناق�صة  اآخر  زوجًا  الطالب 

االأزواج  بع�س  اخرت  ثم  اإجابات،  اإليه من 

ب�صكل ع�صوائي وا�صتمع الإجابتهم واأ�رضك 

اإجابات  مناق�صة  يف  الف�صل  طالب  باقي 

املناق�صة  تلك  خالل  من  واأك��د  زمالئهم، 

على اأنه:

بالعامل  امل��راع��ي  ح�صائ�س  تتنوع   •
 – ال�صحراوية  النباتات  )التندرا-  فمنها 

اال�صتب�س- ال�صافانا(.

• تنت�رض ح�صائ�س ال�صافانا يف يف املناطق احلارة من قارات اإفريقيا واأ مريكا اجلنوبية وا�صرتاليا واآ�صيا ، كما تنت�رض 
ال�صحراوية  النباتات  اأما  ال�صمالية�  الأمريكا  باالإ�صافة  القارات  ذات  من  املعتدلة  املناطق  يف  اال�صتب�س  ح�صائ�س 

فتنت�رض يف مناطق ال�صحاري احلارة واملعتدلة بقارات اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية واأمريكا ال�صمالية وا�صرتاليا واآ�صيا، 

ويقت�رض انت�صار نباتات التندرا على املناطق الباردة يف �صمال القارات ال�صمالية. 

اأكرث قارات العامل من حيث م�صاحة املراعي. اإفريقيا  • وتعد قارة 
وترتكز معظم م�صاحات املراعي يف ن�صف الكرة اجلنوبي حيث غزارة االأمطار وارتفاع درجة احلرارة.  •

ومن االإجابات املتوقعة للطالب عن م�صاحة املراعي.....  •
بناء  اأو  حملها  الزراعة  واإحالل  املراعي  من  وا�صعة  م�صاحات  الإزالة  العامل  م�صتوى  على  املراعي  م�صاحة  •  انكما�س 

املدن. 

اأنواع النباتات الرعوية بالوطن العربي من نف�س اخلريطة، تلق ا�صتنتاجات طالبك واأكد من  كلف طالبك با�صتنتاج   •
خالل مناق�صتهم فيها على اأن النباتات ال�صحراوية اأكرث اأنواع النباتات الرعوية انت�صارًا بالوطن العربي نظرًا لوقوع 
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اجلافة  املنطقة  يف  اأرا���ص��ي��ه  معظم 

النت�صار  باالإ�صافة  هذا  اجلافة،  و�صبه 

اال�صتب�س   ح�صائ�س  م��ن  م�����ص��اح��ات 

العربي  الوطن  يف  ال�صمالية  باالأطراف 

نتيجة  ال�صتوية  االأمطار  ت�صيبها  حيث 

الغربية كما يف  العك�صية  الرياح  هبوب 

تون�س واملغرب ولبنان. 

افتقار بع�س  نتيجة  اأنه  • و�صح لطالبك 
الرعوية  للنباتات  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 

التي  النباتات  بزراعة  تقوم  الطبيعية 

وبذلك  للحيوانات،  كاأعالف  ت�صتخدم 

هل   : نوعني  اإىل  املراعي  تق�صيم  ميكن 

للتفكري  ثانية   30 لهم  اترك  تعرفهما؟ 

وتلق اإجاباتهم وعززهم عليها )املراعي 

الطبيعية، املراعي اال�صطناعية( 

• با�صتخدام احلوار واملناق�صة، اطرح على 
طالبك الت�صاوؤالت االآتية

؟  الطبعية  املراعي  بني  الفرق  ما   .1

واملراعي اال�صطناعية؟

2.ما اأهم نباتات املراعي الطبيعية ؟وماذا تعرف عنها؟

3. ما اأهم نباتات املراعي اال�صطناعية؟

اأن  اإجاباتهم وعززهم عليها، واأكد من خالل املناق�صة  • اترك وقت للطالب للتفكري واالإجابة عن الت�صاوؤالت، ثم تلق 
• املراعي الطبيعية: تتمثل فى الغطاء النبات الطبيعي والذي ي�صمل اأنواع متعددة من احل�صائ�س وال�صجريات. التى تفى 

مبتطلبات حياة احليوانات ، وت�صتمل على ح�صائ�س متنوعة ) اال�صتب�س - ال�صافانا - النباتات ال�صحراوية - التندرا (

الذرة  نباتاتها  واأهم  ثابتة«  نظم ري  با�صتخدام  بزراعتها  االإن�صان  يقوم  التي  املراعي  »تلك   : اال�صطناعية  • املراعي 
�صنة  األف هكتار  234مليون و191  العربي  ، وقد بلغت امل�صاحة املزروعة باالأعالف اخل�رضاء بالوطن  الرب�صيم  و 

2011م.  

• ح�صائ�س اال�صتب�س اأف�صل النباتات الرعوية الطبيعية يف رعي احليوانات من ال�صافانا الأنها اأكرث خ�رضة وليونة وقيمتها 

الغذائية اأعلى، واأن حيوان الرنة اأ�صهر احليوانات يف مناطق التندرا.

67

١  أنواع المراعي:
أ  المراعي الطبيعية

وتتمثل في الغطاء النباتي الطبيعي والذي يشمل أنواع متعدد من الحشائش 
والشجيرات التي تفي بمتطلبات حياة الحيوانات، وتشتمل على حشائش متنوعه. 

�   

:(  )   
        

.       

  :(   ) 
      

.       
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على  الطالب  اأعزائي  تعرفنا  اأن  بعد   •

العربي  والوطن  بالعامل  املراعي  اأن��واع 

هيا بنا نتعرف الرثوة احليوانية بالوطن 

العربي.

التعاوين  التعلم  ا�صرتاتيجية  با�صتخدام   •

بالتفكري  الطالب  من  جمموعة  كل  كلف 

واالإجابة  التالية  الت�صاوؤالت  يف جمموعة 

عنها:

1. ما اأهم احليوانات بالوطن العربي؟   

2. مب تف�رض...؟

اأ. تركز تربية االأبقار يف ال�صودان واملغرب 

و�صوريا وم�رض.

ب. تركز تربية اجلامو�س يف م�رض والعراق 

فقط.

احليوانات  اأك���رث  وامل��اع��ز  االأغ��ن��ام  ج. 

الرعوية بالوطن العربي انت�صارًا.

ملجموعات  ال��وق��ت  م��ن  ف��رتة  ات���رك   •

اإجابات  يف  والتفكري  للتعاون  الطالب 

االأ�صئلة وتدوين اإجاباتهم.

اأحد املجموعات ب�صكل ع�صوائي وا�صتمع منها الإجابة ال�صوؤال االأول وعززهم عليها. • اخرت 

عزز  االإجابة  على  اإ�صافة  هناك  كان  اإذا  املجموعات  باقي  ا�صاأل  الثاين،  ال�صوؤال  عن  لالإجابة  اأخرى  جمموعة  • اخرت 

اإجابات الطالب وو�صح على خريطة حائطية �صماء  للوطن العربي اأهم الدول املربية لالأبقار.

اإذا كان هناك اإ�صافة على االإجابة عزز  • ا�صتمع الإجابة ال�صوؤال الثالث من جمموعة ثالثة، و ا�صاأل باقي املجموعات 

اإجابات الطالب وو�صح على خريطةحائطية �صماء للوطن العربي اأهم الدول املربية للجامو�س.

• اخرت جمموعة اأخرى من الطالب وا�صتمع منهم الإجابة ال�صوؤال الرابع و ا�صاأل باقي املجموعات اإذا كان هناك اإ�صافة 

على االإجابة عزز اإجابات الطالب.

• ثم و�صح لطالبك اأن ال�صودان تعد اأوىل الدول العربية امتالكًا للرثوة احليوانية، وحتتل م�رض املركز االأول يف تربية 

اجلامو�س بينما حتتل ال�صومال املركز االأول يف تربية االإبل ،و�صح لهم مواقع هذه الدول اأثناء ال�رضح على خريطة 

الوطن العربي احلائطية.

68(    )      

ب  المراعي االصطناعية:
وتسمى  ري،  نظم  باستخدام  بزراعتها  اإلنسان  يقوم  التي  المراعي  هي 
بالمراعي المروية. وتفتقر بعض الدول العربية للمراعي الطبيعية مثل مصر 
لذا تلجأ إلى زراعة بعض المساحات بالنباتات التي تستخدم كعلف للحيوانات 
مثل البرسيم والذرة لتكون بديًال للمراعي الطبيعية، ويسمى ذلك بالزراعة 

المختلطة أي ممارسة الزراعة وتربية الحيوان في آٍن واحد.

٢  الرعي في الوطن العربي
تشمل مساحة المراعي في الدول العربية حوالى ٤٦٤ مليون هكتار عام   

٢٠١٢م، وهي بذلك تشكل ٣٧٪ من مساحة الوطن العربي.

لوقوع معظم  نظًرا  الغنية  الطبيعية  المراعي  لوجود  العربي  الوطن  يفتقر   
مساحته في اإلقليم الصحراوي الجاف.

تنتشر مراعي االستبس في األطراف الشمالية للوطن العربي (استنتج توزيعها   
الجغرافي من الخريطة السابقة).

           
.     

٣  الثروة الحيوانية بالوطن العربي
بما يتالئم مع  الحيوانات  أنواع متعددة من  بتربية  الزراع والرعاة  يقوم 

ظروف البيئة الطبيعية التي تربى فيها؛ فنجد أن:

تربية األبقار تتركز في عدد محدود من الدول العربية مثل السودان ومصر   
والمغرب وسوريا والصومال وموريتانيا والسعودية وذلك لوفرة المراعي 

والحشائش وموارد المياه. 

تربية الجاموس تقتصر على مصر والعراق، أي في البيئتين الفيضيتين ذلك   
ألن الجاموس ال يتحمل الجفاف حيث يحتاج إلى مجار مائية، كما ال يتحمل 
البرودة الشديدة، من ثم نجد معظمه يربى في الدلتا ومصر الوسطى في مصر 

وفي السهول والمستنقعات الجنوبية في العراق.

األغنام والماعز أكثر الحيوانات انتشاًرا حيث إنها أصلح الحيوانات للرعي   
ذلك أن مطالبها الغذائية قليلة، كما أنها قادرة على تسلق المرتفعات، ولذلك 

نجدها تنتشر في المناطق الصحراوية والجبلية والسهلية.

اإلبل توجد في معظم األقطار العربية تقريًبا وتعد الصومال أولى الدول   
العربية في تربيتها.

 أضف إلى معلوماتك:
    
   
    

.  

 أضف إلى معلوماتك:
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69

ويوضح الجدول التالي تطور الثروة الحيوانية بالوطن العربي بين عامي 
٢٠٠٩ – ٢٠١١م.

.           :( ) 
( )  ( )  

 

        :

:     
تناقص أعداد األبقار واألغنام والماعز بينما تتزايد أعداد الجاموس واإلبل خالل 

الفترة من ٢٠٠٩- ٢٠١١م. 

تناقص مجموع رؤوس األبقار في الوطن العربي بمعدل ١٧٪�  

بينما ارتفعت مجموع رؤوس الجاموس في الوطن العربي بمعدل ٣,٩٪�  

تناقص مجموع رؤوس األغنام والماعز بمعدل ٣,١٪، ١١,٢٪ على التوالي.  

زيادة مجموع رؤوس اإلبل بمعدل ٢,٥٪�  

/   ناقش معلمك في أسباب تناقص أو تزايد   
بعض أنواع الحيوانات بالوطن العربي وعالقة ذلك باألمن الغذائي العربي.

٤  ا�نتاج الحيواني 
تسهم الثروة الحيوانية في توفير الغذاء البروتيني الحيواني لإلنسان؛ فقد 
بلغ إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء نحو ٤,٨ مليون طن عام ٢٠١١م، 
وتعد السودان أولى الدول العربية في إنتاج اللحوم حيث بلغ إنتاجها ٣٦,٢٪ في 
نفس العام يليها الصومال حيث تنتج حوالي ٢٦,٥٪ من إجمالي اللحوم الحمراء 

بالوطن العربي.

أضف إلى معلوماتك:
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با�صتخدام ا�صرتاتيجية احلوار واملناق�صة.

االإنتاج  ج��دول  بتحليل  طالبك  كلف   •

 69 �س  املدر�صي  بالكتاب  احليواين 

واالإجابة عن الت�صاوؤالت التالية:

انت�صارًا  الرعوية  احليوانات  اأكرث  ما   •

بالوطن العربي طبقًا الإنتاج 2011م؟ 

2011م  يف  اإنتاجها  بني  الفرق  وما 

و2009م؟

بالوطن  انت�صارًا  احليوانات  اأق��ل  ما   •

وما  2011م؟  الإنتاج  طبقًا  العربي 

2011م  يف  اإن��ت��اج��ه��ا  ب��ني  ال��ف��رق 

و2009م؟

• ما احليوانات التي تزايدت اأعدادها بني 

عامي 2009م و 2011م؟ 

لقراءة  الوقت  من  فرتة  للطالب  اترك   •

عن  لالإجابة  بياناته  وحتليل  اجل��دول 

الت�صاوؤالت وتدوين اإجاباتهم، ثم ناق�س 

الت�صاوؤالت  عن  اإجاباتهم  يف  طالبك 

ال�صابقة موؤكدًا من خالل املناق�صة على 

ما يلي:  

• اأكرث احليوانات انت�صارًا بالوطن العربي )االأغنام(، رغم اأنها تناق�صت اأعدادها 5598.65 راأ�س، بينما اأقل احليوانات 

انت�صارًا بالوطن العربي )اجلامو�س( وقد تزايدت اأعدادها 161.5 راأ�س .

با�صتخدام ا�صرتاتيجية املحا�رضة املعدلة

• و�صح لطالبك اأن بع�س احليوانات الرعوية تناق�س اأعدادها ما بني عامي 2009م و2011م وكان املاعز اأكرثها 

تناق�صًا ، اطرح على طالبك ال�صوؤال التايل:

اأعداد احليوانات؟ • ما العالقة بني االأمن الغذائي وتناق�س 

اأعداد احليوانات قد يهدد  اأن تناق�س  اإجاباتهم معلقًا عليها ومو�صحًا  • اترك فرتة من الوقت لطالبك للتفكري ثم تلق 

االأمن الغذائي العربي، نظرًا لتناق�س كميات االإنتاج من اللحوم واالألبان.

اأوىل الدول العربية املنتجة للحوم احلمراء واالألبان • و�صح على خريطة للوطن العربي 
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من  العربي  الوطن  اإن��ت��اج  .....؟  تف�رض  مب   •

اللحوم ال يكفي حاجة ا�صتهالك ال�صكان. 

• اترك دقيقة للطالب للتفكري يف االإجابة 

مو�صحًا  الطالب  بع�س  اإجابات  تلق  ثم 

العربي  الوطن  اإنتاج  كفاية  عدم  اأ�صباب 

ا�صترياد  من  عليه  ترتب  وما  اللحوم  من 

معظم الدول العربية للحوم من اخلارج.

با�صتخدام ا�صرتاتيجية احلوار واملناق�صة

املوؤثرة  العوامل  بقراءة  الطالب  كلف   •

يف تدهور االأر�س الزراعية قراءة �صامتة 

القراءة  ، وبعد االنتهاء من  ملدة دقيقتني 

اطرح على طالبك الت�صاوؤالت االآتية:

ما النتائج املرتتبة على ...؟

1. الرعي اجلائر

2. التو�صع يف م�صاحة زراعة املحا�صيل الزراعية.

3. ما العالقة بني م�صاحة املراعي وكل من.

تناق�س االأمطار - زيادة عدد ال�صكان - �صيا�صة الدولة يف توطني البدو - اكت�صاف البرتول.

تلق اإجابات الطالب وعزز االإجابات ال�صحيحة، ويف نهاية النقا�س و�صح لهم اأن هذه االإجابات متثل عوامل تدهور   •

االأرا�صي الرعوية ، ثم كلف اأحد الطالب بتلخي�صها وقراءتها ب�صوت مرتفع على زمالئه يف الف�صل.

االأ�صاليب  بع�س  واتباع  اال�صرتاتيجية  اخلطط  بو�صع  الدول  تقوم  املراعي  هذه  لتدهور  نظرًا  اأنه  لطالبك  و�صح   •

للمحافظة عليها وحمايتها، تعالوا نتناق�س معًا لنتعرف هذه الو�صائل حلماية املوارد الرعوية.

70(    )      

كما ينتج الوطن العربي ٢,٨ مليون طن من األلبان عام ٢٠١١م، وتحتل مصر 
والسودان والسعودية المراكز الثالثة األولى حيث بلغ إنتاجهم حوالي ٥٠,٨٪ 

من إجمالي إنتاج األلبان بالوطن العربي عام ٢٠١١م.

وال يكفي إنتاج اللحوم الحمراء في الوطن العربي حاجة السكان حيث 
بلغت وارداته منها نحو ١,٣ مليون طن عام ٢٠١١م؛ ولذلك لجأت كثير من 
الدول العربية لتعويض ذلك النقص من البروتين الحيواني عن طريق لحوم 

الدواجن واألسماك.

          
يرجع تناقص إنتاج الوطن العربي من اللحوم إلى ارتفاع مستوى المعيشة 
في كثير من الدول العربية وزيادة الطلب على اللحوم الناجم عن زيادة 
المراعي بشكل عام وتعرضها  انكماش مساحة  السكان هذا فضًال عن 

للتدهور واالستنزاف وقلة اإلنتاجية.

٥  العوامل المؤثرة في تدهور ا�راضي الرعوية بالوطن العربي:
الممارسات الخاطئة التي يمارسها مربو الماشية كالرعي الجائر مما يؤدي إلى   
انكماش مساحة الغطاء النباتى وتدني كثافة النباتات الرعوية في المرعى.

غياب السياسات الرعوية والخطط التنموية الهادفة إلى تطوير الموارد   
الرعوية.

التوسع في الزراعات المروية على حساب مساحة المراعي.  

التغيرات المناخية وتناقص معدالت هطول األمطار.  

تراجع عدد الرعاة نتيجة لسياسات توطين البدو وتحولهم للعمل بالتعدين   
والبترول.

ضعف اإلرشاد الرعوي، وتدني الوعي البيئي.  

الزيادة في عدد السكان والزحف العمراني.  

من خالل ما سبق:
هل هناك عوامل أخرى تؤدي لتدهور األراضي الرعوية؟ ناقش معلمك.

 أضف إلى معلوماتك:
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• با�صتخدام ا�صرتاتيجية االأ�صئلة ال�صابرة

: • اطرح على طالبك ال�صوؤال التايل 

الإدارة  اتباعها  ميكن  التي  الو�صائل  ما 

وتنمية املوارد الرعوية؟

وتدوين  للتفكري  دقيقة  للطالب  اترك   •

اإج��اب��ات��ه��م ث��م ت��خ��ري اأح����د ال��ط��الب 

ابتعد  واإذا  الإجابته،  وا�صتمع  ع�صوائيًا 

ميكنك  ال�صواب  عن  باإجابته  الطالب 

لت�صاعده  االأ�صئلة  بع�س  عليه  تطرح  اأن 

على التو�صل لالإجابة ال�صحيحة مثل:

1. ما النتائج املرتتبة على �صن القوانني 

اخلا�صة با�صتخدام املراعي؟

2. ما الدول التي �صنت القوانني اخلا�صة 

بحماية املراعى؟

�صن  الدولة  اأهملت  اإذا  يحدث  ماذا   .3

القوانني اخلا�صة باملراعي؟

اأنه  على  الطالب  اإجابة  خالل  من  اأكد   •

تهتم كثري من دول العامل ب�صن القوانني 

املغرب  مثل  املراعي  و�صيانة  حلماية 

التي �صنت قانون حقوق الرعي عام 1917م، واجلزائر التي �صنت قانونًا عام 1975م للموارد الرعوية بهدف اإدارة 

القوانني من خالل  اأن توجه طالبك لتجميع معلومات حول تلك  وتنمية هذه املوارد واملحافظة عليها، وهنا ممكن 

املوقع التايل   http://www.aoad.org  ون�رضها ب�صفحاتهم على الفي�س بوك.

•  ا�صتمع الإجابة نف�س ال�صوؤال )ما الو�صائل التي ميكن اتباعها الإدارة وتنمية املوارد الرعوية؟( من طالب اآخر وميكنك 

ت�صجيعه على التفكري ب�صكل اأعمق من خالل طرح بع�س االأ�صئلة التي ت�صاعده يف االإجابة ب�صكل �صحيح.

1. ما راأيك ب�صياغة حكومات الدول للخطط التنموية الرعوية مبفردها؟

الإدارة  اال�صرتاتيجية  اخلطط  �صياغة  يف  الرعي  حرفة  على  القائمني  مب�صاركة  الدولة  اهتمت  اإذا  يحدث  ماذا   .2

املرعى؟

تنمية  يف  واخلا�س  احلكومي  القطاع  بني  الت�صاركي  النهج  تتبع  الدول  من  كثريًا  اأن  واأكد  تفكريه  على  • عززالطالب 

واإدارة املوارد الرعوية.

71

ونظًرا ألهمية هذه المراعي وما تتعرض له من تدهور بدأت كثير من الدول 
العربية في وضع سياسات وخطط تنموية إلدارتها وتنميتها.

       

٦  أساليب إدارة الموارد الرعوية في الوطن العربي وتنميتها:
تتنوع أساليب إدارة وتنمية الموارد الرعوية بالوطن العربي والتي يلخصها 

الشكل التالي:

أساليب إدارة الموارد الرعوية وتنميتها

  
  

  
  

  
 
 

  
 

  
  
  

 

  
 
  

  
  

 
 

  :
  

 

أ  تحديث السياسات والقوانين وتفعيلها:

الرعوية  بالموارد  والسكان  الدولة  لعالقة  عام  إطار  وضع  بهدف  وذلك 
من حيث االستخدام والحماية واالستثمار، وقد بدأت غالبية الدول العربية 
باالهتمام بسن وتحديث قوانين الموارد الرعوية وفًقا لتنامي المعرفة العلمية 
والوعي البيئي، فقد سنت المغرب قانون حقوق الرعي عام ١٩١٧م، بهدف إدارة 

وتنمية هذه الموارد والمحافظة عليها.

ب   اعتماد النهج التشاركي (بين القطاع العام والخاص) في تنمية 
الموارد الرعوية وإدارتها: 

إعداد السياسات  يجب إشراك المستفيدين من الموارد الرعوية في وضع و
واالستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للمراعي، وقد بدأت بعض الدول 
العربية في تكوين لجان من القيادات المحلية والفنية المتخصصة في مجال 
إدارة الموارد الرعوية، منها المغرب والتي قامت بإنشاء أكثر من ١١٦ جمعية 

رعوية.

     
    
    

.  
http://www.aoad.org/
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نف�س  عن  اآخ��ر  طالب  الإجابة  ا�صتمع   •
ال�صوؤال

• )ما الو�صائل التي ميكن اتباعها الإدارة 
وتنمية املوارد الرعوية؟(

الطالب  ت�صجيع  املعلم  عزيزي  ميكنك   •
اأعمق من خالل طرح  ب�صكل  التفكري  على 

بع�س االأ�صئلة التي ت�صاعده على االإجابة 

ب�صكل �صحيح.

1. ما العالقة بني عدد احليوانات وحالة 

املرعى؟

2. حدد مدى �صحة اأو خطاأ العبارة 

كل احليوانات �صاحلة للرعي يف كل اأنواع 

املراعي.

• تلق اإجابة الطالب موؤكدًا على اأنه يجب 
اأي  للمرعى)  الرعوية  احلمولة  م��راع��اة 

مل�صاحة  منا�صبًا  احليوانات  عدد  يكون 

املنا�صب  احل��ي��وان  واخ��ت��ي��ار  امل��رع��ى(، 

للمرعى املنا�صب ، واأنه تقوم الدول باإعداد 

اخلطط اال�صرتاتيجية لتحقيق ذلك.

عن  الإجابته  وا�صتمع  اآخر  طالب  اخرت   •
ميكن  التي  الو�صائل  )م��ا  ال�صوؤال  نف�س 

الرعوية؟(  املوارد  وتنمية  الإدارة  اتباعها 

وميكنك ت�صجيعه على التفكري ب�صكل اأعمق من خالل طرح بع�س االأ�صئلة التي ت�صاعده على االإجابة ب�صكل �صحيح.

• ما العالقة بني تقنيات اال�صت�صعار من بعد ونظم املعلومات و حماية املرعى من التدهور؟
ا�صتمع الإجابة الطالب وعززها موؤكدًا على دور تقنيات اال�صت�صعار من بعد ونظم املعلومات كما يف الكتاب املدر�صي   •

�ص72.  

اخرت طالب اآخر وا�صتمع الإجابته عن نف�س ال�صوؤال )ما الو�صائل التي ميكن اتباعها الإدارة وتنمية املوارد الرعوية؟(   •
وميكنك ت�صجيعه على التفكري ب�صكل اأعمق من خالل طرح بع�س االأ�صئلة التي ت�صاعده على االإجابة ب�صكل �صحيح

اأحوال الرعاة وتقدمي الربامج التوعوية املختلفة لهم؟ اإذا اهتمت الدول بتح�صني  •  ماذا يحدث 
معلوماتهم  وزيادة  املراعي  جمال  يف  بالعاملني  االهتمام  �رضورة  على  موؤكدًا  وعززها  الطالب  الإجابة  ا�صتمع   •

ومهاراتهم املتعلقة باحلرفة.   

اتباعها  ميكن  التي  واالأ�صاليب  الو�صائل  مو�صحًا  اإجابة  من  زمالئه  اإليه  تو�صل  ما  بتلخي�س  الطالب  اأحد  كلف  • ثم 
لتنمية واإدارة املوارد الرعوية كما يف كتاب املدر�صة �س71 -72.

72(    )      

جـ  إعداد استراتيجيات وخطط عمل مناسبة وتنفيذها:
السياسات  لتنفيذ  المتبعة  الوسائل  بمثابة  والخطط  االستراتيجيات  تعد 
والقوانين الخاصة بالموارد الرعوية وتبنى على بيانات ومعلومات رعوية دقيقة 

وحديثة. ويتم ذلك من خالل:

اختيار نوع الحيوان المالئم للمراعي.  

مراعاة حمولة المرعى.  

د  استخدام التقنيات الحديثة:

مثل (نظم المعلومات واالستشعار من بعد) وذلك في:

مراقبة المناطق الرعوية ودراسة حالتها خاصة في المناطق الجافة وشبه   
الجافة.

مراقبة الدورة الفصلية والسنوية لمناطق الرعي وتقييم التغيرات التي تطرأ عليها.  

مراقبة خطة الرعي والمساعدة على ضبطها وتنفيذها وتقدير الحمولة الرعوية   
بالنسبة للمراعي.

هـ  بناء القدرات البشرية العاملة في مجال تأهيل المراعي وإدارتها
تهتم حكومات الدول بإعداد البرامج التدريبية لرفع كفاءة الرعاة وتنمية 

وعيهم بأهمية الرعى وضرورة استخدام نظام الرعي المناسب للمرعى.

          
       

          
   

 

واآلن بعد أن تعرفنا الثروة الحيوانية تعالوا نبحر مًعا في المسطحات المائية 
بالوطن العربي لنتعرف الثروة السمكية من حيث إنتاجها ووسائل تنميتها.

الثروة السمكية: رابًعا:
المختلفة  بثرواتها  غنية  واسعة  مائية  بمسطحات  العالم  دول  الله  حبى 
(أسماك ـ لؤلؤ ـ مرجان ـ إسفنج ....)، وتعد الثروة السمكية من أهم الثروات 

البحرية لما لها من أهمية في توفير الغذاء البروتيني لإلنسان.

أضف إلى قاموسك  
    :  
     
     
     
     

.   

 

 



110

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم 

73

ويعد قطاع الموارد السمكية أحد مجاالت التنمية والقطاعات االقتصادية 
المهمة التي تساهم في تحقيق األمن الغذائي على مستوى العالم حيث يحصل 

اإلنسان منها على ١٤٪ من احتياجاته من البروتين الحيواني.

وتعد الثروة السمكية في الوطن العربي مورًدا مهًما بالنسبة للموارد الغذائية 
العربية، وتعتمد عليها بعض الدول العربية في إنتاج الغذاء وسد الفجوة الغذائية 
بخاصة في مجال البروتينات الحيوانية، وكذلك في توفير فرص العمل وتحقيق 

عائدات من النقد األجنبي نتيجة لتصدير الفائض من اإلنتاج السمكي.

١  ا�نتاج السمكي بالوطن العربي
بلغ إنتاج الوطن العربي من األسماك نحو ٤,٢ مليون طن عام ٢٠١٢م أي 
حوالي ٢,٨٪ من اإلنتاج العالمي لألسماك، وتعد مصر والمغرب والجزائر أولى 

الدول إنتاًجا له في الوطن العربي.

يمتلك الوطن العربي عديد من المصايد السمكية البحرية والداخلية الحظ 
الخريطة التالية ثم استنتج ما يلي:

.      ( ) 
أهم المصايد البحرية والداخلية في الوطن العربي.  

أولى الدول العربية إنتاًجا لألسماك من المصايد البحرية.  

أولى الدول العربية إنتاًجا لألسماك من المصايد الداخلية.  

أضف إلى معلوماتك:
     
      

.

      
االكت�صاف  ا�صرتاتيجية  با�صتخدام   •

املوجه 

بعد  واالآن  قائلًا  للطالب  حديثك  وجه   •

الرثوة  على  الطالب  اأعزائي  تعرفنا  اأن 

احليوانية كاأحد املوارد املهمة لتحقيق 

االأمن الغذائي، تعالوا بنا نتناق�س االآن 

يف اأحد املوارد الغذائية املهمة لالإن�صان 

والتي تعو�س نق�س الربوتني احليواين 

.. هل عرفتم ما هو؟

دون  ثم  وعززها  طالبك  اإجابات  تلق   •

عنوان الفقرة)الرثوة ال�صمكية(

• اطرح عليهم ال�صوؤال التايل:

مب تف�رض ...؟ اأهمية حرفة ال�صيد

تخري  ثم  للتفكري،  لطالبك  وقت  اترك   •

الإجاباتهم  وا�صتمع  ال��ط��الب  بع�س 

خالل  م��ن  م��وؤك��دً��ا  فيها  ون��اق�����ص��ه��م 

ال�صيد  حرفة  اأهمية  على  املناق�صة 

والرثوة ال�صمكية يف توفري فر�س العمل 

وحتقيق عائدات من النقد االأجنبي نتيجة ت�صدير الفائ�س و تعوي�س النق�س من الغذاء الربوتيني. 

73 وا�صتناج اإجابة االأ�صئلة التالية: اإنتاج االأ�صماك بالوطن العربي �س  • ثم كلف طالبك مبالحظة خريطة 

1. ما اأهم امل�صايد البحرية والداخلية بالوطن العربي؟    

2. حدد دولة تتوافر فيها جميع اأنواع امل�صايد ال�صمكية؟

3. اأوىل الدول اإنتاجًا لالأ�صماك من امل�صايد البحرية؟     

4. اأوىل الدول اإنتاجًا لالأ�صماك من امل�صايد ال�صمكية الداخلية؟

5. اأوىل الدول العربية املنتجة لالأ�صماك؟

6. رتب الدول العربية املنتجة لالأ�صماك من امل�صايد البحرية/ الداخلية ترتيبًا تنازليًا.

• اترك وقت لطالبك ملالحظة اخلريطة وحتليلها وا�صتنتاج االإجابات، ثم ا�صتمع الإجاباتهم وناق�صهم فيها موؤكدًا من 

خالل املناق�صة على ما يلي:
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:     
يمتلك الوطن العربي سواحل طويلة على البحار والمحيطات تقدر بنحو   
٢٢,٤ ألف كيلومتر كما أنه يمتلك بعض المجاري المائية العذبة التي يستفاد 
منها في صيد األسماك، هذا فضًال عن االهتمام بإنشاء المزارع السمكية والتي 

ساهمت بنحو ٢٥٪ من اإلنتاج السمكي العربي عام ٢٠١٢م.

تعد المغرب أولى الدول العربية إنتاًجا لألسماك من المصايد البحرية (   
  ناقش معلمك) ويليها موريتانيا.

تعد مصر أولى الدول العربية إنتاًجا لألسماك من المصايد الداخلية ويليها   
اإلمارات.

ورغم طول سواحل الوطن العربي وتنوع المصايد السمكية إال أن إنتاجه 
السمكي ما زال ضئيًال.   

٢  أسباب ضعف ا�نتاج السمكي في الوطن العربي
استخدام الوسائل البدائية في الصيد وعدم وجود أساطيل صيد حديثة  أ 

مجهزة.

قلة تعاريج السواحل ومن ثم قلة موانئ الصيد أحياًنا. ب 

ضيق األرصفة القارية في بعض البحار والخلجان العربية. جـ 

تحول كثير من الصيادين في دول الخليج العربي من حرفة الصيد إلى  د 

العمل بالتعدين واستخراج البترول.

ضعف االهتمام بالصيادين. هـ 

«          »

           
        

.          

 

ورغم ضآلة إنتاج الوطن العربي من األسماك بالنسبة لإلنتاج العالمي إال 
أنها تعد من أكثر السلع الغذائية المتداولة في التجارة العالمية بعد الخضر 
والفاكهة، وقد بلغت صادرات الوطن العربي نحو ٩٠٠ ألف طن عام ٢٠١٢ م 
بقيمة ٢٫٤٥ مليار دوالر. وهناك عديد من الدول العربية المصدرة لألسماك 

 أضف إلى معلوماتك:
     
     
      
     

.    

 أضف إلى معلوماتك:
     
    %  

.   

  

طن  مليون   4.2 العربي  الوطن  ينتج   •

قليل  االإن��ت��اج  ه��ذا  واأن  االأ���ص��م��اك،  م��ن 

بالن�صبة لطول �صواحله ، وتعد م�رض اأوىل 

ال�صمكية  الرثوة  اإنتاج  يف  العربية  الدول 

نهر  وج��ود  حيث  الداخلية  امل�صايد  من 

هذا  والبحريات  وامل�صارف  والرتع  النيل 

تعد  بينما   ، ال�صمكية  للمزارع  باالإ�صافة 

اإنتاج  يف  العربية  ال��دول  اأوىل  املغرب 

االأ�صماك من امل�صايد البحرية حيث طول 

واملحيط  املتو�صط  البحر  على  �صواحلها 

�صماء  خريطة  على  حدد  ثم  االأطلنطي، 

البحرية  امل�صايد  اأه��م  العربي  للوطن 

والداخلية بالوطن العربي.

العربية  الدول  برتتيب  طالبك  كلف  • ثم 

البحرية/  لالأ�صماك من امل�صايد  املنتجة 

امل�صايد الداخلية ترتيبًا تنازليًا.

احل���وار  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام   •

واملناق�صة 

ثم  االآت��ي��ة  العبارة  طالبك  على  اق��راأ   •

ناق�صهم فيها: 

الغذائية املتداولة  ال�صلع  اأكرث  ، ورغم ذلك فهو من  االأ�صماك مع طول �صواحله  العربي من  الوطن  اإنتاج  • » ال يتنا�صب 

يف التجارة الدولية«

1. مب تف�رض....؟ �صعف اإنتاج الوطن العربي من االأ�صماك رغم طول �صواحله 

2. ما اأكرب الدول العربية امل�صدرة لالأ�صماك بالوطن العربي؟

3. رتب الدول العربية امل�صدرة لالأ�صماك  ترتيباً تنازليًا. 

• اترك وقت لطالبك للتفكري وتدوين اإجاباتهم ثم ناق�صهم فيها موؤكدًا على اأ�صباب �صعف االإنتاج ال�صمكي بالوطن العربي 

والتي تتمثل يف: 

• ا�صتخدام الو�صائل البدائية يف ال�صيد وعدم وجود اأ�صاطيل �صيد حديثة جمهزة.

• قلة تعاريج ال�صواحل ومن ثم قلة مواين ال�صيد.
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�    

%

%

%

%

% %

%

 
         ( ) 

       

وألهمية الثروة السمكية في تحقيق األمن الغذائي وتعويض النقص البروتيني 
من اللحوم الحمراء اهتمت كثير من الدول العربية بتنمية الثروة السمكية ..... 

فهل تعرف كيف؟

٣  وسائل تنمية الثروة السمكية في الوطن العربي
استخدام أساطيل الصيد الحديثة والمجهزة بأحدث وسائل الصيد. أ 

إصدار القوانين الخاصة بالصيد البحري وحمايته. ب 

التوسع في إنشاء المزارع السمكية. جـ 

إقامة مشروعات مشتركة  دعم التعاون العربي في مجال صيد األسماك و د 

مبنية على استخدام التقنيات الحديثة.

التنمية المهنية للصيادين وذلك من خالل عقد الندوات وورش العمل لرفع  هـ 

الوعي بأهمية الصيد.

 :  
  .«        »

          

.  

:   

  
 

  
 

 
 

 

 

      
• �صيق االأر�صفة القارية.

دول  يف  ال�صيادين  من  كثري  حت��ول   •

اإىل  ال�صيد  حرفة  من  العربي  اخلليج 

العمل بالتعدين وا�صتخراج البرتول.

• �صعف االهتمام بال�صيادين. 

�س75  البياين  الر�صم  مبالحظة  كلفهم   •

العربية امل�صدرة  الدول  اأكرب  وا�صتنتاج 

لالأ�صماك ثم ترتيب الدول العربية ح�صب 

ت�صديرها لالأ�صماك ترتيبًا تنازليًا.

• ا�صتمع الإجاباتهم معززًا اإياها وموؤكدًا 

العربية  ال���دول  اأوىل  ه��ي  امل��غ��رب  اأن 

موريتانيا  يليها  لالأ�صماك  امل�صدرة 

واليمن .

املحا�رضة  ا�صرتاتيجية  با�صتخدام   •

املعدلة 

يف  ال�صمكية  الرثوة  واأهمية  االأ�صماك  من  العربي  الوطن  اإنتاج  لقلة  نظرًا  اأنه  لهم  مو�صحًا  لطالبك  اخلطاب  وجه   •

تعوي�س النق�س من الربتني احليواين وحتقيق االأمن الغذائي بداأت الدول العربية االهتمام بتنمية الرثوة ال�صمكية، ثم 

اطرح عليهم ال�صوؤال التايل:

ما مقرتحاتك لتنمية الرثوة ال�صمكية بالوطن العربي؟

اإجاباتهم وعززهم عليها مو�صحًا و�صائل تنمية الرثوة ال�صمكية والتي منها: • اترك للطالب دقيقة للتفكري ، ثم تلق 

ا�صتخدام اأ�صاطيل ال�صيد احلديثة واملجهزة باأحدث و�صائل ال�صيد  ( 

اإ�صدار القوانني اخلا�صة بال�صيد البحري وحمايته ( 

التو�صع يف اإن�صاء املزارع ال�صمكية  ( 
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دعم التعاون العربي يف جمال �صيد االأ�صماك واإقامة م�رضوعات م�صرتكة مبنية على ا�صتخدام التقنيات احلديثة ( 

التنمية املهنية لل�صيادين وذلك من خالل عقد الندوات وور�س العمل لرفع الوعي باأهمية ال�صيد ( 

االأمن  لتحقيق  احللول  بع�س  )اقرتح  الدر�س  بداية  عليهم يف  الذي مت طرحه  ال�صوؤال  كرر على طالبك  املعلم  • عزيزي 

الغذائي يف العامل( ا�صتمع الإجاباتهم مرة اأخرى بعد درا�صة الدر�س، وقارن اإجاباتهم باالإجابة ال�صابقة.

• ناق�س طالبك يف ق�صية الدر�س )االأمن الغذائي غاية كل ال�صعوب للق�صاء على اجلوع( ثم وجههم لالأن�صطة والتدريبات 

حلل االأ�صئلة عليها.

امللخص السبورى :

. • كلف طالبك با�صتخال�س عنا�رض الدر�س الرئي�صة و�صجلها على ال�صبورة 

التقومي : 

• كلف الطالب بحل االأ�صئلة على الدر�س باالأن�صطة والتدريبات يف نهاية الكتاب 

• اطرح ال�صوؤال التاىل على الطالب ا�صتعدادًا للدر�س القادم 

اأهدافها؟ • ما املق�صود بالتنمية الزراعية؟ وما 
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الدرس الثالث :  التنمية الصناعية

مقدمة الدر�س

يتناول الدر�س ال�صناعة ومفهومها واأنواعها ومعوقات قيامها يف الدول النامية  وو�صائل التغلب على تلك 

املعوقات ، واأهم ال�صناعات بالوطن العربي

اأهداف الدر�س 

فى نهاية الدر�س ينبغي اأن يكون التلميذ قادرًا 

على اأن :

 « االآتية  للمفاهيم  �صحيحًا  تعريفًا  يعطي   •
التنمية ال�صناعية- ال�صناعة اخل�رضاء- القيمة 

امل�صافة«

اأي  القت�صاد  ال�صناعة  قطاع  اأهمية  يف�رض   •
دولة

• يبدي راأيه يف اهتمام الدول النامية بالتنمية 
ال�صناعية. 

• يو�صح اأهمية ال�صناعة التحويلية يف اقت�صاد 
الدولة

• يقرتح بع�س الو�صائل لتنمية ال�صناعة
• يلخ�س معوقات ال�صناعة يف الدول العربية.

املفاهيم  

ال�صناعة   - ال�صناعية  التنمية 

اخل�رضاء - القيمة امل�صافة 

املهارات والقيم

التف�صري   • – امل�����ص��ك��الت  ح��ل 

ت�صجيع   – ال��ق��رار  ات��خ��اذ   –
ال�صناعات الوطنية     

الق�ضايا 

• ح�����ص��ن ا����ص���ت���خ���دام امل�����وارد 
وتنميتها.

• احرتام العمل وجودة االإنتاج.

الزمن : ح�صتان 

املكان : 

حجرة الدرا�صة، حجرة امل�صادر 

م�ضادر التعلم : 

خريطة   ، العامل  خريطة   ، املدر�صى  الكتاب 

املجمعات  ،خريطة  العربي  للوطن  �صماء 

ال�صناعية بال�صعودية،  �صور، �صبكة االإنرتنت 

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

املحا�رضة  االأ�صئلة،  طرح  واملناق�صة،  احلوار 

املعدلة، التدري�س التباديل، التعلم التعاوين
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الدرس الثالث

التنمية الصناعية 

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

يعطي تعريًفا صحيًحا للمفاهيم اآلتية:  
«التنمية الصناعية ـ الصناعة الخضراء ـ 

القيمة المضافة».

يفسر أهمية قطاع الصناعة القتصاد  
أي دولة.

يبدي رأيه في اهتمام الدول النامية  
بالتنمية الصناعية. 

يوضح أهمية الصناعة التحويلية في  
اقتصاد الدولة.

يقترح بعض الوسائل لتنمية الصناعة. 

يلخص معوقات الصناعة في الدول  
العربية.

مفاهيم الدرس
تنمية صناعية ـ صناعة خضراء ـ قيمة 

مضافة

المهارات والقيم
التفسير.  

حل المشكالت.  

اتخاذ القرار. 

تشجيع الصناعات الوطنية. 

القضايا المتضمنة 
حسن استخدام الموارد وتنميتها. 

احترام العمل وجودة اإلنتاج.  

استعد للدرس

:   /  

 .      

ما اسم المنظمة التي يعبر عنها كل شعار؟  

ما الهدف من تأسيسهما من وجهة نظرك؟  

ماذا تتمنى أن تحقق كل من المنظمتين للعالم في مجال الصناعة؟  

اهتمت دول العالم بإنشاء المنظمات العالمية واإلقليمية المتخصصة في 
الدول ودفع عجلة  اقتصاديات هذه  لها من أهمية في  لما  الصناعية  التنمية 
التنمية بها، ومنها (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والمنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين «اإليدمو») وسنتعرف عليهما فيما بعد بشئ 

من التفصيل.

إجراءات السير في الدرس 

التهيئة للدرس 

عزيزي املعلم/ عزيزتي املعلمة...

• با�صتخدام ا�صرتاتيجية احلوار واملناق�صة 

كلف طالبك بفتح كتاب املدر�صة �ص76 

عن  واالإجابة  جيدًا  ال�صورتني  ومالحظة 

الت�صاوؤالت التي تليها.

كل  عنها  يعرب  التي  املنظمة  ا�صم  ما   •

�صعار؟

وجهة  من  تاأ�صي�صهما  من  الهدف  ما   •

نظرك؟

• ماذا تتمنى اأن حتقق كل من املنظمتني 

للعامل يف جمال ال�صناعة؟

ثم  والتفكري  للمالحظة  وقت  لهم  اترك   •

تلق اإجاباتهم مو�صحًا اأن ال�صعار االأول ملنظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية)اليونيدو(، وال�صعار الثاين للمنظمة 

اأهمية يف  ال�صناعي، ملا له من  القطاع  )االإيدمو(، ومت تاأ�صي�صهما بهدف تنمية  ال�صناعية والتعدين  العربية للتنمية 

تنمية اقت�صاديات الدول .
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:        
يتمتع بروابط قوية مع القطاعات االقتصادية المختلفة مثل الزراعة والخدمات.  

لديه إمكانيات كبيرة لتوفير فرص كثيرة للعمالة.   

وسيلة مهمة لنقل التكنولوجيا وجذب االستثمارات األجنبية.  

ولقيام الصناعة في أي منطقة البد من توفر مجموعة من المقومات، لقد 
درستها   في السنوات السابقة (ناقشها مع معلمك .....).

يوجد عدة تصنيفات للصناعة على مستوى العالم؛ فهل تعرفها؟ تعال نتجول 
مًعا في عالم الصناعة لنتعرف مفهومها، أسس تصنيفها، مناطق تركزها، معوقات 

قيامها في الدول النامية ووسائل التغلب على هذه المعوقات.

الصناعة وأسس تصنيفها أوًال:
تعد الصناعة من األنشطة االقتصادية التي يمارسها اإلنسان ويعتمد عليها 
في توفير متطلبات الحياة المختلفة. وتتنوع أسس تصنيف الصناعة كما في 

الشكل التالي:

 
    

  

 

وتتشابك هذه التصنيفات مًعا حيث إننا نجد على سبيل المثال:

: تعد صناعة زراعية ـ استهالكية ـ خفيفة ـ تحويلية.   

: تعد صناعة معدنية ـ إنتاجية ـ ثقيلة ـ تحويلية.    

         
        :   

         
          

 

تذكر أن:
     :
     
.    

تذكر أن
:    

     :  
.   

 :    :  
    

.  
    :  

.    

  

  عرض الدرس

باأنهم  وذكرهم  طالبك  مع  الدر�س  • ابداأ 

قد در�صوا يف ال�صنوات ال�صابقة ال�صناعة 

ومقوماتها واأنواعها .

احل���وار  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام   •

بع�س  طالبك  على  اط��رح  واملناق�صة، 

االأ�صئلة للوقوف على خرباتهم ال�صابقة:

• ما املق�صود بال�صناعة؟ 

وع��ززه��ا،  ط��الب��ك  الإج��اب��ات  ا�صتمع   •

»حتويل  هي  ال�صناعة  اأن  على  موؤكدًا 

اإىل  االأولية  �صورتها  من  اخلام  امل��واد 

االإن�صان  حلاجات  مالئمة  اأكرث  �صورة 

ورغباته«

• ثم اطرح عليهم ال�صوؤال التايل:

ما مقومات ال�صناعة؟ 

ثم  واالإج��اب��ة،  للتذكر  لهم  وقت  ات��رك   •

ال�صبورة  على  وار�صمها  اإجاباتهم  تلق 

يف �صكل خريطة معرفية.

• ثم اطرح عليهم ال�صوؤال التايل:

• ما راأيك يف العبارة التالية »تعد ال�صناعة قاطرة التنمية االقت�صادية«

االقت�صادية  التنمية  تعد قاطرة  ال�صناعة  اأن  ،واأكد على  ناق�صهم فيها  ثم  اأرائهم  للتفكري وتدوين  • اترك وقت لطالبك 

الأنه:

اأخرى مثل الزراعة واخلدمات. • يتمتع بروابط قوية بقطاعات اقت�صادية مهمة 

اإمكانيات كبرية لتوفري فر�س كثرية  للعمالة.  • لديه 

• و�صيلة مهمة لنقل التكنولوجيا وجذب اال�صتثمارات االأجنبية.

• با�صتخدام ا�صرتاتيجية الع�صف الذهني

»تعبئة  مثل  املتنوعة  ال�صناعات  عن  االأمثلة  بع�س  اعطهم  ثم  للت�صنيف،  اأ�ص�س  عدة  لل�صناعة  اأن  لطالبك  و�صح   •

التمور« »�صناعة ال�صيارات« ثم اطلب منهم حتديد نوع كل �صناعة ح�صب ت�صنيفات ال�صناعة التي در�صها.
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78(    )      

تتركز معظم هذه الصناعات في أقاليم صناعية كبرى حول العالم ....  
 الحظ الخريطة التالية واستنتج أهم األقاليم الصناعية بالعالم.

.    ( ) 

:     
أن أكبر األقاليم الصناعية في العالم تمتد في العروض الوسطى من المسيسبى 
غرًبا في أمريكا الشمالية إلى أوربا، ثم جبال األورال شرًقا في روسيا االتحادية، 
فيما يعرف باسم نطاق القوى المحركة Power Belt فهل تعرف سبب تسميته بهذا 
االسم...؟ ألنه يستهلك نحو ٩٠٪ من جملة الطاقة المحركة في العالم سنوًيا 
من الفحم والبترول والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة النووية وينتج هذا 
اإلقليم معظم إنتاج العالم من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب واآلالت 
الميكانيكية  والصناعات  والطائرات  والقاطرات  والسيارات  السفن  وبناء 

والكيماوية.

كما نالحظ من الخريطة وجود بعض المناطق الصناعية في بعض الدول 
مثل مصر وجنوب إفريقيا وشرق أمريكا الجنوبية وغرب أمريكا الشمالية.

 أضف إلى معلوماتك:
    
    
 (  )  
.      

 

 ا�صتمع الإجابات طالبك وعززهم ثم ار�صم 

ال�صبورة  على  ال�صناعة  ت�صنيف  اأ�ص�س 

على  مثال  لهم  واعط  تخطيطي،  �صكل  يف 

�صناعة  تعد  االأدوي����ة«  »�صناعة  ذل��ك 

ا�صتهالكية- خفيفة – حتويلية.

• با�صتخدام ا�صرتاتيجية طرح االأ�صئلة 

• و�صح لطالبك اأن ال�صناعات باختالف 

العامل املختلفة  اأنواعها تتوزع على دول 

فيها  ترتكز  ك��ربى  اأقاليم  هناك  ولكن 

معظم �صناعات العامل.

• كلف طالبك مبالحظة اخلريطة وقراءة 

التعليق عليها يف الكتاب املدر�صي �س 78 

الت�صاوؤالت  من  ممكن  عدد  اأكرب  و�صياغة 

على اخلريطة و الن�س املكتوب.

مالحظة  و  للتفكري  لطالبك  وقت  اترك   •

اخلريطة والقراءة وتدوين الت�صاوؤالت.

• ثم ق�صمهم اإىل جمموعتني بحيث:

• تطرح املجموعة االأوىل على املجموعة 

الثانية بع�س الت�صاوؤالت التي قامت ب�صياغتها ولتكن على �صبيل املثال كما يلي:

2. ما املناطق ال�صناعية اجلديدة بقارتى اآ�صيا واأفريقيا؟ 1. ما اأ�صهر االأقاليم ال�صناعية بالعامل؟    

4. ما الدول التي ي�صمها اإقليم غرب اأوربا ال�صناعي؟ 3. ما املناطق ال�صناعية اجلديدة بقارة اإفريقيا؟ 

5. اأين يرتكز االإقليم ال�صناعي بقارة اأمريكا ال�صمالية؟ 

6. اأين ترتكزاملناطق ال�صناعية اجلديدة بقارة اأمريكا ال�صمالية؟

املناطق  تلك  بتحديد  وتابعهم   ، تباعًا  االأوىل  املجموعة  ت�صاوؤالت  على  باالإجابة  الثانية  املجموعة  طالب  كلف   •

ال�صناعية على خريطة حائطية للعامل.

• ثم كلف طالب املجموعة الثانية بطرح بع�س الت�صاوؤالت على طالب املجموعة االأوىل ولتكن على �صبيل املثال كما 

يلي:

1. اأين ميتد اأكرب االأقاليم ال�صناعية بالعامل؟

2. مب تف�رض.....؟ يعرف اإقليم املناطق ال�صناعية با�صم نطاق القوى املحركة.

3. ما النتائج املرتتبة على .....؟ ا�صتهالك اإقليم املناطق ال�صناعية اأكرث من 90% من جملة الطاقة املحركة بالعامل.
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يف  ترتكز  التي  ال�صناعات  اأه��م  ما   .4

اأقاليم املناطق ال�صناعية.

• كلف طالب املجموعة االأوىل باالإجابة 

الثانية تباعًا  على ت�صاوؤالت املجموعة 

، معززًا تلك االإجابات  

ال�صوؤال  املجموعتني  على  اط��رح  ثم   •

التايل:

ال�صناعية  االأق��ال��ي��م  م��ن  اليابان  »تعد 

�صطحها  طبيعة  رغم  العامل  يف  الكربى 

اجلبلي وافتقارها مل�صادر الطاقة« 

للتفكري  للطالب  الكايف  الوقت  ات��رك   •

وت��دوي��ن اإج��اب��ات��ه��م، ث��م اخ��رت عينة 

ع�صوائية من الطالب وا�صتمع الإجاباتهم 

وناق�صهم فيها واأكد من خالل املناق�صة 

اإن�صاء  يف  جنحت  ال��ي��اب��ان  اأن  على 

للمواد  افتقارها  رغم  متقدمة  �صناعة 

متتلك  الأنها  الطاقة  وم�صادر  اخل��ام 

العقول الب�رضية التي جنحت يف تطبيق 

املجاالت  يف  العلمية  االأبحاث  نتائج 

ال�صناعية كما اأنها متتلك راأ�س املال ال�صترياد املواد اخلام والطاقة.

الت�صاوؤل  عليهم  اطرح  ثم  النامية،  الدول  يف  لال�صتثمار  تتجه  بداأت  للمتقدمة  الدول  من  كثري  اأنه  لطالبك  و�صح  • ثم 

التايل:

مب تف�رض ......؟  تتجه كثري من الدول املتقدمة لال�صتثمار يف الدول النامية.

اأفكارهم، ثم اخرت عينة ع�صوائية من الطالب وا�صتمع الإجابتهم و ناق�صهم  • اترك وقت كاف لطالبك للتفكري وتدوين 

فيها .

اأربع جمموعات بحيث يت�صمن كل جمموعة )ملخ�س -  اإىل  التباديل، ق�صم الطالب  التدري�س  ا�صرتاتيجية  با�صتخدام   •

مت�صائل - مو�صح - متوقع( ثم كلفهم بقراءة الفقرة اخلا�صة بال�صناعة يف الدول النامية �ص79 قراءة �صامتة ملدة 

خم�س دقائق، والتناق�س فيما بينهم ل�صياغة  االأ�صئلة ومن االأ�صئلة املتوقع اأن تطرحها املجموعات.

اأي دولة. .....؟ تعد ال�صناعة حجر الزاوية القت�صاد  • مب تف�رض 

79

          »
.     «     

 

يشهد اإلنتاج الصناعي العالمي تحوًال تدريجًيا من البلدان المتقدمة إلى 
البلدان النامية وذلك لالستفادة من العمالة الرخصية، والبنية األساسية الجيدة، 
والنفقات االجتماعية األقل، واألسواق الكبيرة في بعض الدول هذا فضًال عن 
اهتمام منظمة اليونيدو بالتنمية الصناعية في الدول النامية والفقيرة للحد من 

الفقر ورفع مستوى المعيشة...

           
.....     

الصناعة في الدول النامية  ثانًيا:
تعد الصناعة حجر الزاوية للقضاء على التأخر االقتصادي، وهي المحرك 
لعملية التنمية، وتقاس درجة تنمية الدولة وتقدمها بمدى تقدمها في المجال 
الصناعي؛ فقد سعت الدول النامية منذ حصولها على استقاللها إلى العمل على 
تحويل اقتصادياتها من الطابع الزراعي أو االستخراجي إلى الطابع الصناعي 
للحاق بمصاف الدول الصناعية المتقدمة، إال أن الطريق كان شاًقا وصعًبا، نظًرا 
إمكانيات مادية وبشرية ترتكز أساًسا  لما يستوجبه التصنيع من توفير ظروف و
على التمويل الذي تفتقر إليه العديد من هذه الدول، إضافة للخبراء والفنيين. 

ويرجع اهتمام الدول النامية بالصناعة إلى ما يلي:

الصناعة أمًرا ضرورًيا لعملية التنمية.  ١
للقطاع  ومكمًال  ضرورًيا  والتصنيع  زراعية  دوًال  النامية  الدول  معظم   ٢
المنتج  ألن  الدولة،  دخل  من  يزيد  الزارعية  المنتجات  فتصنيع  الزارعي؛ 
تصديره  إمكانيات  إن  كما  األسواق  في  سعًرا  أغلى  المصنع  الزارعي 
أكبر. كما أن اإلنتاج الصناعي يستطيع ان يمد قطاع الزا رعة بالعديد من 

احتياجاته، مثل اآلالت الزارعية واألسمدة الكيماوية.

فائض  وتحقيق  الوطنية  الصناعات  وتشجيع  الخارج  من  االستيراد  تقليل   ٣
يسمح بالتصدير وتوفير العمالت األجنبية.

زيادة القدرة الصناعية للدولة يعمل على زيادة قوتها العسكرية.  ٤
إن الدول النامية تعاني من زيادة سكانية مرتقعة؛ وللقطاع الصناعي القدرة على   ٥

استيعاب هذه األعداد المتزايدة من العمالة والتخفيف من مشكلة البطالة.

أضف إلى معلوماتك:
      
     
     
      
     
   %   
   %  

.   

أضف إلى معلوماتك:
     
    
  %     %

.  
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النامية  ال��دول  اهتمام  ....؟  تف�رض  مب   •

منذ  ال�صناعة  نحو  اقت�صادها  بتحول 

ح�صولها على ا�صتقاللها.

• ما العالقة بني :

اأ. ال�صناعة وقوة الدولةالع�صكرية؟

ب. ال�صناعة والزراعة؟    

ج. الزيادة ال�صكانية وال�صناعة؟

ب�رضح  املجموعات  بع�س  طالب  كلف   •

ثم  طرحها  مت  التي  الت�صاوؤالت  وتو�صيح 

االإجابات يف نقاط،  اطلب منهم تلخي�س 

تناوله  �صيتم  ال��ذي  املو�صوع  توقع  و 

اإجابات  على  علق  ثم  التالية،  الفقرة  يف 

الطالب.

ويف خالل التعليق اأكد على اأهمية القطاع 

عام  يف  املالية  االأزم��ة  واأث��ر  ال�صناعي 

2008م على اقت�صاديات الدول النامية 

�صيتم  بالفعل  اأن��ه  و�صح  ثم  واملتقدمة. 

درا�صة معوقات ال�صناعة يف الدول النامية بالفقرة التالية.

• با�صتخدام ا�صرتاتيجية احلوار واملناق�صة 
• ق�صم طالبك اإىل جمموعات ثم اطرح عليهم جمموعة من االأ�صئلة واطلب منهم التناق�س فيما بينهم حول اإجابات تلك 

االأ�صئلة وتدوين نتائج مناق�صتهم ، ومن هذه االأ�صئلة التي ميكن اأن تطرحها عليهم:

1. ما العالقة بني االأيدي العاملة وتاأخر ال�صناعة يف الدول النامية؟

2. ما النتائج املرتتبة على ا�صتخدام التكنولوجيات القدمية على ال�صناعة؟

3. ما راأيك يف فر�س التعريفات اجلمركية على واردات الدول النامية؟

4. ماذا يحدث اإذا اأقامت دولة كل ن�صاطها ال�صناعي على املعونات اخلارجية؟

5. ما راأيك يف ا�صتعانت الدول النامية بالقرو�س يف قيام ال�صناعة؟

اإجاباتهم، ثم اخرت بع�س الطالب ع�صوائيًا وا�صتمع  • اترك وقت منا�صب لطالبك للتفكري والنقا�س فيما بينهم وتدوين 
الإجاباتهم، وعززهم على امل�صاركة يف االإجابة، واأكد على اأن هذه االإجابات كانت معوقات ال�صناعة يف الدول النامية 

80(    )      

ورغم أهمية الصناعة للدول النامية وتنمية اقتصادها ورغم ما تبذله هذه 
الدول من جهود إال أنها تواجه بعض التحديات في مجال التصنيع ...  

         

.  

 

معوقات الصناعة في الدول النامية: ثالًثا:
يوجد مجموعة من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام التطور الصناعي 

في الدول النامية ويمكن تقسيمها إلى معوقات داخلية وأخرى خارجية:

١  المعوقات الداخلية 
ضعف كفاءة األيدي العاملة ونقص الخبرات الفنية القادرة على تحمل عبء   

التصنيع.

استخدام وسائل تكنولوجية قديمة في اإلنتاج مما يؤدي في أغلب األحيان   
إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج، وبالتالي عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة 

المنتجات المستوردة.

قلة رؤوس األموال الوطنية.  

٢  المعوقات الخارجية
الممارسات التجارية للدول المتقدمة، وال سيما أسلوب حماية منتجاتها عن   
طريق فرض التعريفات الجمركية على واردات الدول النامية، مما يؤثر سلًبا 

على مستقبل الصناعة بالدول النامية.

الضغوط التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات على السياسات االقتصادية   
للدول النامية.

المعونات واالتفاقيات التجارية، فالعديد من الدول النامية، وال سيما الدول   
الصغيرة تتلقى المعونات من أجل إقامة المشروعات الصناعية؛ وقد تكون 
هذه المعونات معيًقا لعملية التنمية في هذه الدول نظًرا للشروط التي تفرضها 
الدول المقدمة للمعونات، والتي قد تصل إلى المساس باستقالل وسيادة الدولة.

القروض األجنبية، التي تفيد اقتصاديات الدول النامية، إال أن زيادتها في العقد   
األخير زيادة باهظة أدى إلى آثار عكسية على عملية التصنيع، حيث تراجعت 

المشروعات الصناعيةبسبب عجز هذه الدول على سداد أعباء الديون.

 أضف إلى معلوماتك:
  :   
    
     
     

.     
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ثم كلف اأحد الطالب بت�صنيف معوقات 

النامية وتلخي�صها  الدول  ال�صناعة يف 

يف �صكل تخطيطي على ال�صبورة. 

متعددة  ب�رضكات  املق�صود  لطالبك  و�صح   •

اجلن�صيات كما يف الكتاب املدر�صي �س 80 .

املحا�رضة  ا�صرتاتيجية  با�صتخدام   •

معوقات  اأن  لطالبك  و�صح  املعدلة 

دول  اأواأي  النامية  بالدول  ال�صناعة 

التنمية  ع��م��ل��ي��ات  ت��ع��وق  ق��د  اأخ����رى 

اطرح   ، احلقيقي  مبعناها  ال�صناعية 

على طالبك الت�صاوؤل التايل :

معوقات  على  للتغلب  مقرتحاتك  ما   •

ال�صناعة بالدول النامية؟

للطالب  الوقت  من  منا�صبة  فرتة  اترك   •

ناق�صهم  ثم  املقرتحات  وتقدمي  للتفكري 

اأهمية  على  م��وؤك��دً��ا  مقرتحاتهم  يف 

خطط  تنفيذ  يف  احل��ك��وم��ي  ال��ت��دخ��ل 

اجليد،  ال�صناعي  والتخطيط   ، التنمية 

وم�صاعدة املنظمات الدولية لهذه الدول 

لدعم امل�رضوعات ال�صناعية بها.

• وهنا اطرح على طالبك ال�صوؤال التايل:

• ما املنظمات الدولية التي تعرفها واملهتمة بالتنمية ال�صناعية؟

منظمة  حول  الت�صاوؤالت  من  جمموعة  طالبك  على  اطرح  ثم  وعززه،  اإجابته  وا�صتمع  ع�صوائيًا  الطالب  اأحد  اخرت   •

اليونيدو، مثل:

2. متى مت تاأ�صي�س منظمة اليونيدو؟ واأين مقرها؟ 1. كلمة يونيدو اخت�صار للكلمة االإجنليزية ........... 

3. مب تف�رض....؟ تاأ�صي�س منظمة اليونيدو.  

4. ما العالقة بني ال�صناعة يف الدول النامية والفقرية ومنظمة اليونيدو؟

5. ماذا تقرتح من اأهداف ميكن اإ�صافتها الأهداف املنظمة؟

6. اقرتح �صكل �صعار جديد للمنظمه وان�رضه يف �صفحتك على الفي�س بوك.

اترك وقت لطالبك للتفكري ، وميكنك توجيههم ال�صتخدام اأجهزة احلا�صب االآيل اأو التليفونات املحمولة يف الدخول على   •

81

يتضح مما تقدم أن المعوقات المزمنة التي تعاني منها أغلب الدول النامية 
وبالمعايير  الحقيقي  بمعناها  الصناعية  والتنمية  التصنيع  عملية  فيها  تصبح 

االقتصادية السليمة صعبة ومكلفة، وهنا تبرز الحاجة إلى ما يلي: 

التخطيط الصناعي:كأسلوب علمي منظم لتوزيع الموارد وتوجيه النشاط   
الصناعي بقطاعاته المختلفة.

التدخل الحكومي: كأداة لضمان تنفيذ الخطة وتحقيق األهداف المقررة.  

مساعدة المنظمات الدولية: مثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والتي   
تعمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة لتنمية القطاع الصناعي بها.

        

منظمة ا�مم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو):  
United Nations Industrial Development Organization

تأسست في ٧ نوفمبر ١٩٦٦م وتم اختيارها لتكون جهاز األمم المتحدة الخاص عام ١٩٨٥م، ومقرها في فيينا 
العاصمة النمساوية، وتهدف هذه المنظمة إلى: 

دعم التنمية الصناعية المستدامة في الدول النامية والدول ذات االقتصاد المتغيرـ  التي تمر بمرحلة انتقالية.  ١
مساعدة الدول على تحسين سياساتها اإلنمائية الوطنية وأطرها التنظيمية.   ٢

دعم وتمويل مشروعات التنمية الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.  ٣
إقامة شراكات صناعية دولية. استثمار القوى المشتركة للحكومات والقطاع الخاص لتشجيع اإلنتاج الصناعي، و  ٤
توفير التعاون التكنولوجي للدول النامية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة من أجل التصنيع في جميع قطاعاتها.  ٥

: بعد أن تجولنا مًعا في األقاليم الصناعية حول العالم وتعرفنا   
على واقع الصناعة في الدول النامية وأهم تحدايتها ... تعال اآلن نتجول في ربوع 
وطننا العربي لنقترب أكثر من أهم الصناعات القائمة على أرضه والتحديات 

التي تواجه تنمية هذه الصناعات ودور الدول العربية في مواجهتها .... 

الصناعة في الوطن العربي رابًعا:
تتنوع الصناعات العربية ما بين الصناعات التحويلية واالستخراجية، وقد 
سجل الناتج الصناعي المحلي للدول العربية نمًوا يقدر بحوالي ٣٠٫٧٪ في عام 
٢٠١١م مقارنة مع معدل نمو وصل إلى حوالي ٢٧٫٣٪ عام ٢٠١٠م ويرجع هذا 
النمو باألساس إلى نمو القيمة المضافة للصناعات االستخراجية للدول العربية 
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http://www. التايل   املنظمة  موقع 

unido.org ، وجتميع املعلومات حول 

وتدوين  تنظيمها  ثم  ال�صابقة  االأ�صئلة 

وناق�صهم  اإجاباتهم  تلق  ثم  االإج��اب��ات، 

املنظمة  تاأ�صي�س  تاريخ  موؤكدًا على  فيها 

تاأ�صي�صها  اأه��داف  واأهم  الر�صمي  ومقرها 

كما يف الكتاب املدر�صي �ص81.

التعاوين  التعلم  ا�صرتاتيجية  • با�صتخدام 

كل  وكلف  جمموعات  اإىل  الطالب  ق�صم 

كلف  لها،  ومقرر  قائد  باختيار  جمموعة 

ولكن  ككل  املو�صوع  بقراءة  املجموعات 

كلف كل جمموعة مهمة حمددة،

املجموعة االأوىل:

التالية  الت�صاوؤالت  • كلفهم باالإجابة عن 

وهي خا�صة بالفقرة االأوىل:

1. ما املق�صود بالقيمة امل�صافة؟

املحلي  ال��ن��اجت  من��و  ت��ف�����رض...؟  مب   .2

ال�صناعي العربي عام 2011م 

3. ما اأنواع ال�صناعات بالوطن العربي؟

4. اعط اأكرب عدد من االأمثلة لل�صناعات اال�صتخراجية بالوطن العربي.

العالقة  تلك  ..مدعمًا  العربية  ال��دول  بع�س  يف  ال�صيا�صية  والظروف  اال�صتخراجية  ال�صناعات  بني  العالقة  ما   .5

باالأمثلة.

اأ�صئلة على معوقات ال�صناعة ملناق�صة املجموعة الثالثة فيها. • باال�صافة لذلك كلفهم بتجهيز 

املجموعة الثانية:

 83 �س  املدر�صي  الكتاب  من  اال�صتخراجية  بال�صناعة  اخلا�صة  الفقرة  وقراءة  وحتليلها  اخلريطة  بقراءة  كلفهم   •

وا�صتنتاج ما يلي:

1. اأهم ال�صناعات اال�صتخراجية بالوطن العربي.

2.الدول التي تنت�رض فيها كل �صناعة من ال�صناعات اال�صتخراجية.

3. الدليل على امل�صاهمة ال�صعيفة لل�صناعات اال�صتخراجية يف الناجت املحلي.

82(    )      

بنسبة ٣٥٫٢٪ نتيجة تزايد الطلب العالمي على النفط وارتفاع متوسط أسعاره 
خالل عام ٢٠١١م. وتنقسم الصناعة في الوطن العربي إلى قسمين هما:

١  الصناعات االستخراجية
تشمل الصناعات االستخراجية في الدول العربية استخراج النفط والغاز 
الطبيعي والخامات المعدنية مثل الحديد والزنك والنحاس والذهب، وكذلك 
المحاجر.  إلى  باإلضافة  والبوتاس،  الفوسفات  مثل  المعدنية  غير  الخامات 
ويشكل استخراج النفط والغاز الطبيعي محور النشاط االقتصادي والمصدر 
الرئيس للناتج المحلي اإلجمالي في عدة دول عربية، وفي عام ٢٠١١م، وبلغت 
القيمة المضافة للصناعات االستخراجية في الدول العربية كمجموعة حوالي 
٩٦١٫٦ مليار دوالر، كما ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي من 
حوالي ٣٥٫٥ ٪ عام ٢٠١٠م إلى حوالي ٤٠٫٧٪ عام ٢٠١١م، وقد تحسن أداء 
الصناعات االستخراجية عام ٢٠١١ م في جميع الدول العربية باستثناء السودان 

وسوريا وليبيا نظًرا للظروف السياسية التي مرت بها هذه الدول.

٢  الصناعات التحويلية
رغم تنوع الصناعات التحويلية بالوطن العربي إال أن معظمها صناعات 
التالية واستنتج منها أهم الصناعات التحويلية  استهالكية. الحظ الخريطة 

العربية.

.     ( ) 

 أضف إلى معلوماتك:
    
    
     
    
   

 .  

أضف إلى معلوماتك:
      
      
    
 %      

.    

 أضف إلى معلوماتك:
     
     %

.



122

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم 

ال�صناعات  م�صاهمة  �صعف  �صبب   •
اال�صتخراجية يف الناجت املحلي.

اأ�صئلة  بتجهيز  كلفهم  لذلك  باالإ�صافة   •
ملناق�صة  اال�صتخراجية   ال�صناعة  على 

املجموعة االأوىل فيها.

املجموعة الثالثة :

اطرح عليهم ال�صوؤال التايل:

1. مب تف�رض .....؟ �صعف القطاع ال�صناعي 

بالوطن العربي

ال�صناعة  على  اأ�صئلة  بتجهيز  كلفهم   •
الثانية  املجموعة  ملناق�صة  التحويلية  

فيها.

 املجموعة الرابعة:

لتنمية  ا�صرتاتيجيات  باقرتاح  كلفها   •
وتلخي�صها  العربي  بالوطن  ال�صناعة 

يف �صكل تخطيطي

املجموعات  على  املهام  توزيع  بعد   •
اترك لهم وقت منا�صب  للقراءة والتفكري 

وتنفيذ املهام املكلفون بها.

عر�س  االأوىل  املجموعة  من  اطلب  ثم   •
بطرح  الثانية  للمجموعة  ا�صمح  ثم  باإجاباتها،  املكلفون  لالأ�صئلة  اإجابات  عر�صهم  يت�صمن  بحيث  اإليه  تو�صلت  ما 

االأ�صئلة على اأع�صاء املجموعة االأوىل لتو�صيح بع�س املعلومات، خل�س اأهم املعلومات واالأفكار التي ذكرها طالبك 

موؤكدًا على املعلومات التي وردت يف ال�صناعة اال�صتخراجية بالكتاب املدر�صي �س 82.

عزز طالب املجموعة االأوىل على اأدائها وو�صح لطالبك اأن موريتانيا حتتل املركز االأول يف ال�صناعات اال�صتخراجبة   •
امل�صتوى  الفو�صفات على  اإنتاج  االأول يف  اإنتاج احلديد، كما حتتل املغرب املركز  االأوىل يف  اإنها  النفطية حيث  غري 

العربي.

بالوطن  اال�صتخراجية  ال�صناعات  على  تعرفنا  اأن  بعد  الطالب  اأعزائي  واالآن  الثانية،  املجموعة  الأع�صاء  انتقل  ثم   •
منهم  واطلب   ، العربي  بالوطن  التحويلية  ال�صناعات  عن  الثانية  باملجموعة  زمالئنا  من  االآن  ف�صنتعرف  العربي 

اأطلب من  اأثناء عر�صهم  االأ�صئلة املكلفون بحلها ويف  اإجابات  اإليها مبا يعك�س  التي تو�صلوا  اأهم املعلومات  عر�س 

اأحد الطالب حتديد الدول العربية املنتجة لبع�س ال�صناعات التحويلية على خريطة حائطية �صماء للوطن العربي، ثم 

اأهم  ا�صمح لطالب املجموعة الثالثة بطرح االأ�صئلة على اأع�صاء املجموعة الثانية لتو�صيح بع�س املعلومات، خل�س 

83

نستنتج من الخريطة: أن أهم الصناعات التحويلية بالوطن العربي 
تتمثل في (األسمنت والحديد والصلب واأللومنيوم ـ صناعات 

تكرير البترول والبتروكيماويات ـ صناعة األسمدة والسكر).

وقد بلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية حوالي ٢١٣٫٤ مليار دوالر 
عام ٢٠١١م مقارنة بحوالي ١٨٨٫٠ مليار دوالر عام ٢٠١٠م وقد حققت عدة 
دول عربية نمًوا جيًدا في ناتج الصناعات التحويلية عام ٢٠١١م منها الجزائر 

والسعودية. 

يعاني قطاع الصناعات التحويلية العربية من ضعف في المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي، والدليل على ذلك أن نسبة تلك المساهمة لم تتعدى ١٠٪ خالل 
خالل الفترة من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م في حين أنها تتعدى ٣٤٪ في الصين و٢٥٪ 
في سنغافورة. ويرجع ذلك إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الصناعات 

التحويلية في الدول العربية.

معوقات الصناعة في الوطن العربي خامًسا:
تنافس الصناعة العربية فيما بينها، وعدم وجود تكامل بينها.  ١

ضعف  من  العربية  الدول  تعاني  حيث  العربية،  األسواق  حجم  صغر   ٢
وارتفاع  للسكان  المعيشي  المستوى  النخفاض  نظًرا  المحلي،  التسويق 

أسعار السلع المحلية.

لعدم  والتكنولوجية  الفنية  الخبرات  من  المؤهلة  البشرية  الكوادر  نقص   ٣
االهتمام ببرامج التدريب والتعليم الفني.

عدم توافر البنية التحتية الصناعية.  ٤
عدم استقرار السياسات الحكومية في بعض األقطار العربية تجاه قضايا   ٥
اقتصادية عديدة منها: آلية السوق وملكية وسائل اإلنتاج، وتشغيل القوى 

العاملة، وحماية الصناعة الوطنية وغيرها.

اإلهمال النسبي للبحث العلمي في المنشآت الصناعية بالعديد من األقطار   ٦
العربية، حيث ال زال اإلنفاق على البحث والتطوير ضئيال مقارنة بالدول 

المتقدمة.

غياب االستراتيجيات التنموية الصناعية التكاملية بين الدول العربية.  ٧
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طالبك  ذكرها  التي  واالأفكار  املعلومات 

يف  وردت  التي  املعلومات  على  موؤكدًا 

ال�صناعة اال�صتخراجية بالكتاب املدر�صي 

�س 82, 83.

الثانية  امل��ج��م��وع��ة  اإج���اب���ات  ع���زز   •
ثم  االإيجابية،  امل�صاركة  على  واأ�صكرهم 

التعاون  جمل�س  دول  اأن  لطالبك  و�صح 

عالية  اخلليجي جنحت يف حتقيق مكانة 

توفر  نتيجة  االأل��وم��ن��ي��وم  �صناعة  يف 

م�صادر الطاقة بها 

الثالثة  امل��ج��م��وع��ة  ل��ط��الب  ت��وج��ه   •
التي  ال�صعوبات  تو�صيح  منهم  واطلب 

واأثناء  العربي،  بالوطن  ال�صناعة  تواجه 

اأع�صاء املجموعة  اأحد  اطلب من  عر�صهم 

ال�صبورة  على  تخطيطيًا  �صكلًا  ير�صم 

ا�صمح  ث��م  امل��ع��وق��ات،  تلك  فيه  يلخ�س 

االأ�صئلة  بطرح  االأوىل  املجموعة  لطالب 

لتو�صيح  الثالثة  املجموعة  اأع�صاء  على 

املعلومات  اأهم  خل�س  املعلومات،  بع�س 

على  موؤكدًا  طالبك  ذكرها  التي  واالأفكار 

املعوقات التي تواجه ال�صناعة بالوطن العربي .

اإىل  اأ�صف  الطالب بقراءة  اأحد  ، وكلف  ال�صناعية  التنمية  الباحثني يف  العلمي ودور  البحث  اأهمية  • ثم و�صح لطالبك 
معلومات بالكتاب املدر�صى �س 83.

االقت�صادي  الرخاء  يحقق  ال�صناعية مبا  التنمية  ودفع عجلة  املعوقات  تلك  اإزالة  من  الطالب  اأعزائي  نتمكن  • ولكي 
البد من و�صع اخلطط واال�صرتاتيجيات التنموية ال�صناعية، وهذا ما �صيو�صحه لنا زمالئنا يف املجموعة الرابعة.

• توجه لطالب املجموعة الرابعة واطلب منهم تقدمي بع�س اخلطط اال�صرتاتيجية لتنمية ال�صناعة بالوطن العربي
•  ا�صتمع اإىل طالبك ثم اطرح عليهم بع�س االأ�صئلة لتو�صيح بع�س املعلومات مثل:

1. ما العالقة بني التعليم والتنمية ال�صناعية؟

2. ماذا يحدث اإذا اأن�صاأت الدول العربية �صوق عربية م�صرتكة؟ )بالن�صبة ملجال ال�صناعة(

3. ما راأيك باإن�صاء املجمعات ال�صناعية؟

4. ما املق�صود باملجمعات ال�صناعية؟

84(    )      

استراتيجيات تنمية الصناعة في الوطن العربي سادًسا:
برزت أهمية تفعيل التعاون بين الدول العربية في مجال التنمية الصناعية 

وذلك من خالل مجموعة من الوسائل يمكن أن نجملها فيما يلي:

عن  المعلومات  وتحليل  وتبويب  لجمع  معلومات  ونظام  قاعدة  إقامة   ١
القطاعات الصناعية المختلفة، وتوحيد المصطلحات الصناعية.

توحيد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية والمواد الوسيطة.   ٢
التعاون في مجال التدريب المهني والتعليم الفني الصناعي وتبادل الخبرات   ٣

التخصصية.

التعاون في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا.  ٤
السعي لتحقيق التكامل االقتصادي.  ٥

االهتمام بالصناعات الخضراء لحماية البيئة ومواردها.  ٦
االهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية (المدن الصناعية).  ٧

وقد حرصت الدول العربية على إنشاء منظمة إقليمية تهتم بشئون الصناعة 
العربية وتضع االستراتيجيات والخطط لتنميتها ......

     (       )
.  

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (ا�يدمو):
هي منظمة عربية متخصصة في مجال الصناعة والتعدين، تعمل في إطار جامعة الدول 
العربية، أنشئت بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي عام ١٩٨٨، نتيجة 
لدمج مهام كل من المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات 
إضافة مهامهما للمنظمة العربية للتنمية الصناعية، ومقرها  والمقاييس بعد حلهما و

الرباط بالمغرب، ومن أهم أهدافها:

تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي.  ١
اإلسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي بما يعزز تطوير اإلنتاج.  ٢

إقامة المشروعات الصناعية على المستويين القطري والقومي. التخطيط لدعم و  ٣
تشجيع التعاون بين الدول العربية وبينها وبين الدول النامية والمتقدمة في مجال الصناعة والتعدين.  ٤

http://www.aidmo.org/ :لمزيد من المعلومات عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يمكنك االستعانة بالموقع التالي

أضف إلى معلوماتك:
   :  
    
   
     
     
    
    
     
      
     
     
     

.    
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5. ماذا تعرف عن ال�صناعات اخل�رضاء؟

فيها،  وناق�صهم  طالبك  اإجابات  تلق   •

التي  اال�صرتاتيجيات  اأهم  على  موؤكدًا 

ال�صناعة  للتنمية  الدول  بع�س  تتبعها 

كما  جاءت بالكتاب املدر�صي �ص84

العربية  ال��دول  اأن  طالبك  على  واأك��د   •

ال�صناعة  ب�صئون  تهتم  منظمة  اأن�صاأت 

العربية وت�صع اخلطط و اال�صرتاتيجيات 

لتنميتها )هل تعرفون ما هي...؟( تخري 

الإجابته  وا�صتمع  ع�صوائيًا  الطالب  اأحد 

وعززه عليها.

با�صتخدام ا�صرتاتيجية احلوار واملناق�صة   •

اطرح على طالبك االأ�صئلة التالية:

1. متى تاأ�ص�صت املنظمة العربية للتنمية 

ال�صناعية والتعدين؟ واأين مقرها؟

2. ما اأهم اأهداف تلك املنظمة؟

وار�صمه  للمنظمه  اآخر  �صعارًا  اقرتح   .3

وان�رضه ب�صفحتك على الفي�س بوك

4. قارن بني منظمتي اليونيدو واالإيدمو

• اترك وقت كاف لطالبك للتفكري يف الت�صاوؤالت ال�صابقة واالإجابة عنها وت�صميم جدول للمقارنة بني املنظمتني

يف  زمالئهم  اأمام  املنظمتية  بني  باملقارنة  الطالب  من  زوج  كلف  ثم   ، عليها  وعززهم  الطالب  بع�س  اإجابة  تلق   •

الف�صل.

• عزز الطالب وا�صكرهم على م�صاركتهم.

• ميكنك تكليف الطالب باال�صتعانة ب�صبكة االإنرتنت والدخول على موقع كالً من املنظمتني ملزيد من املعلومات

http://www.aidmo.org           http://www.unido.org

• با�صتخدام ا�صرتاتيجية املحا�رضة املعدلة 

ال�صبعينات  ال�صناعية يف منت�صف  للتنمية  التي بداأت للتخطيط  العربية  الدول  ال�صعودية من  اأن دولة  • و�صح لطالبك 

وقد اأن�صاأت املجمعات ال�صناعية الكربى ، كما يف اجلبيل وينبع

بقراءة  طالبك  كلف  ثم  املدينتني  موقع  عليها  وحدد  لل�صعودية  خريطة  اأو  العربي،  للوطن  �صماء  خريطة  ا�صتخدم   •

85

تجربة المجمعات الصناعية في المملكة العربية السعودية:
بدأت السعودية في التخطيط للتنمية الصناعية في منتصف السبعينات، وكانت البداية باقامة مناطق صناعية 
بالمدن القائمة في جدة والرياض وغيرها، ثم انتهجت استراتيجية إقامة مجمعات صناعية ضخمة تعتمد على 
الصناعات األساسية المرتبطة بإنتاج البترول وفي هذا اإلطار أقيم مجمعان صناعيان هما مجمع الجبيل ومجمع 

ينبع الصناعيان:

- مجمع الجبيل الصناعي 
العربي، وتبلغ مساحتها  الخليج  م على   ١٩١٠ الجبيل عام  مدينة  أنشئت 
العالم  الصناعية في  المدن  حوالى ٩٣٠ كيلو متر مربع وتعتبر من أكبر 
يات  بالبتروكيماو الخاصة  الصناعية  المجمعات  من  عدد  بها  يوجد  و

المدينة مينائين بحريين هما ميناء  والصناعات األساسية والثانوية، وتضم 
الموانئ في  الصناعي. وهما من أشهر  الملك فهد  التجاري، وميناء  الجبيل 

العربية السعودية. المملكة 

- مجمع ينبع الصناعي 
القديمة  التجارية  القوافل  التاريخي على طرق  ينبع بموقعها  تتميز مدينة 
وميناءها الطبيعي على ساحل البحر األحمر، ونظًرا لموقعها الجغرافي المهم 
الطبيعي  البترول والغاز  لتصدير  الغربى  الميناء  لتكون  اختيارها  تم  فقد 
للمملكة العربية السعودية، وتعتبر مدينة ينبع الصناعية من أهم المجمعات 

الصناعية للبتروكيماويات في المملكة، وقد نمت مدينة ينبع الصناعية نمًوا 
  سريًعا في أقل من عقدين من الزمن .

   

 :  
   .«    »
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الفقرة قرءاة �صامتة ملدة دقيقتني ثم اطرح عليهم االأ�صئلة االآتية:

1. اأين تقع مدينة اجلبيل؟ ومتى اأن�صئت؟

2. ما اأهم ال�صناعات بها؟

3. مب تف�رض.......؟ اأهمية مدينة اجلبيل �صناعيًا وجتاريًا.

4. اأين تقع مدينة ينبع؟

5. مب تف�رض .....؟ اأهمية موقع مدينة ينبع.

6. ما اأ�صهر ال�صناعات بها؟

7. كم يبلغ عدد �صكانها؟

اإجاباتهم وناق�صهم فيها وعززهم على امل�صاركة. اإجابات لالأ�صئلة ثم تلق  • اترك وقت لطالبك للقراءة والتفكري يف 

والتدريبات حلل  لالأن�صطة  ثم وجهiم  امل�صتدامة(  التنمية  )ال�صناعة اخل�رضاء هدف  الدر�س  ق�صية  • ناق�س طالبك يف 

االأ�صئلة عليها.

امللخص السبورى :

• كلف طالبك با�صتخال�س عنا�رض الدر�س الرئي�صة و�صجلها على ال�صبورة .

التقومي : 

• كلف الطالب بحل االأ�صئلة على الدر�س باالأن�صطة والتدريبات يف نهاية الكتاب 

• اطرح ال�صوؤال التايل على الطالب ا�صتعدادًا للدر�س القادم 

• ما اأهمية ال�صياحة وما اأنواعها؟
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الدرس الرابع: التنمية السياحية

مقدمة الدر�س

حيث  من  الدول  اقت�صاديات  يف  املوؤثرة  املهمة  االقت�صادية  القطاعات  كاأحد  ال�صياحة  الدر�س  يتناول 

امل�صتدامة ومنوذج  ال�صياحية  التنمية  قيامها ومعوقاتهاواأ�صاليب حتقيق  واأهميتها  ومقومات  املفهوم 

تنموي رائد يف جمال ال�صياحة..

اأهداف الدر�س 

فى نهاية الدر�س ينبغي اأن يكون التلميذ 

قادرًا على اأن :

االآتية  للمفاهيم  �صحيحًا  تعريفًا  • يعطي 
�صياحية  تنمية   – �صياحي  »تخطيط 

م�صتدامة – منتجع �صياحي »

اأي  القت�صاد  ال�صياحة  قطاع  اأهمية  • يف�رض 
دولة

يف  ال�صياحي  اجلذب  مقومات  • ي�صنف 
العامل

• يتعرف معوقات ال�صياحة بالوطن العربي
• يو�صح اأهمية التخطيط للتنمية ال�صياحة

• يقرتح بع�س الو�صائل لتنمية ال�صياحة
ال�صيا�صي  اال�صتقرار  بني  العالقة  • ي�صتنتج 

يف الدولة و الن�صاط ال�صياحي

• يقدر اأهمية ال�صياحة القت�صاد اأي دولة.

املفاهيم  

التخطيط ال�صياحي • 

التنمية ال�صياحية امل�صتدامة • 

ميزان املدفوعات • 

املهارات والقيم

• حل امل�صكالت
• التف�صري

• اتخاذ القرار
• املحافظة على االآثار.

الق�ضايا 

• حماية املوارد البيئية.
الوعي   - ال�صياحي  • الوعي 

االأثري – الت�صويق االإلكرتوين.

الزمن : 3 ح�ص�س

املكان : 

حجرة الدرا�صة اأو حجرة امل�صادر  

م�ضادر التعلم :

�صماء  خريطة   ، املدر�صى  الكتاب   

�صيا�صية  خريطة   ، العربي  للوطن 

الإفريقيا، خريطة للعامل، �صور، �صبكة 

االنرتنت .

اال�ضرتاتيجيات امل�ضتخدمة 

واملناق�صة،  احلوار  الذهني،  الع�صف 

على  املعتمد  التعلم  التعاوين،  التعلم 

�صارك،  –زاوج-  فكر   ، الكمبيوتر 

املحا�رضة املعدلة
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إجراءات السير في الدرس 

التهيئة للدرس 

عزيزي املعلم/ عزيزتي املعلمة...

• با�صتخدام ا�صرتاتيجية الع�صف الذهني

الفقرة  ب��ق��راءة  بعر�س  طالبك  كلف   •

بالكتاب املدر�صي  86 قراءة جهرية اأمام 

زمالئه.

التي  امل�صكلة  بتحديد  طالبك  كلف  ثم   •

وردت بالفقرة

اجلميع  و�صجع  اإجابات طالبك  • ا�صتقبل 

على امل�صاركة و�صجلها على ال�صبورة دون 

اإجاباتهم  يف  ناق�صهم  فكرة،  اأي  رف�س 

حتى تتو�صل معهم اإىل اأن امل�صكلة تتحدد 

يف: تدهور منطقة احلاجز املرجاين الكبري 

يف اأ�صرتاليا.

ما  التايل:  ال�صوؤال  طالبك  على  اطرح   •

اأ�صباب تلك امل�صكلة؟،

اأ�صباب تلك امل�صكلة تتمثل فيما يلي: اأو رف�صها  ثم حدد معهم  اإجابة  اأي  • ا�صتمع الإجاباتهم دون تعزيز 

• التطور ال�صناعي يف املنطقة، ا�صتخراج الفحم من املناطق القريبة بال�صاطئ،التغريات املناخية التي اأثرت على تركيب 

ونوعية املياه، كل هذه االأ�صباب اأ�رضت بال�صعاب املرجانية مما يهدد املنطقة بفقد قيمتها ال�صياحية العاملية.

نتيجة  اأي�صًا خلطر مماثل  تتعر�س  االأحمر يف م�رض  البحر  �صاحل  املرجانية على  ال�صعاب  اأن منطقة  • و�صح لطالبك 

تلوث مياه البحر االأحمر والتو�صع يف اإن�صاء القرى ال�صياحية على �صاطئه باالإ�صافة اإىل الن�صاط التعديني.  

• كلف طالبك بتقدمي بع�س املقرتحات لتحقيق التعاون االأ�صرتايل امل�رضي يف حماية ال�صاطئني

اأي مقرتح و�صجعهم  واترك لهم وقت كاف للتفكري وتقدمي مقرتحاتهم، ا�صتمع ملقرتحات بع�س الطالب دون رف�س   •

على امل�صاركة، ويف النهاية ناق�س طالبك يف تلك املقرتحات وميكنك اأن توؤكد هنا على بع�س �صبل التعاون بني م�رض 

وا�صرتاليا حلماية ال�صاطئني منها:

• اإن�صاء منظمة / هيئة م�صئولة عن حماية ال�صواطئ وتعيني جلنة دائمة منها ملراقبة ال�صواطئ.

86(    )      

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

يعطي تعريًفا صحيًحا للمفاهيم اآلتية  
«تخطيط سياحي ـ تنمية سياحية 

مستدامة ـ منتجع سياحي».

يفسر أهمية قطاع السياحة القتصاد  
أي دولة.

يصنف مقومات الجذب السياحي في  
العالم.

يتعرف معوقات السياحة في الوطن العربي. 

يوضح أهمية التخطيط للتنمية السياحة. 

يقترح بعض الوسائل لتنمية السياحة. 

يستنتج العالقة بين االستقرار السياسي  
في الدولة والنشاط السياحي.

يقدر أهمية السياحة القتصاد أي دولة. 

مفاهيم الدرس
التخطيط السياحي ـ التنمية السياحية 

المستدامة ـ ميزان المدفوعات

المهارات والقيم 
حل المشكالت 

التفسير 

اتخاذ القرار 

المحافظة على اآلثار  

القضايا المتضمنة 
حماية الموارد البيئية 

الوعي السياحي 

الوعي األثري 

التسويق اإللكتروني  

الدرس الرابع

التنمية السياحية 

استعد للدرس

:   /  
:         

          »
          
          
           
          
         

.«         

ما المشكلة التي واجهت الحاجز المرجاني بأستراليا؟ وما أسبابها؟  

ما تأثير ذلك على النشاط السياحي بالمنطقة؟  

تتعرض السواحل الشرقية لمصر لخطر مماثل. فما هذا الخطر؟ وما مقترحاتك   
لتحقيق التعاون المصري األسترالي لحماية الشواطئ؟

مما سبق نستنتج أن: «المناطق الطبيعية الخالبة أهم مقومات صناعة السياحة 
التي  المشكالت  مبكًرا  لتكتشف  بدراستها  تهتم  أن  الدول  على  يجب  ولذا 
تواجهها، وتؤثر عليها بيئًيا وسياحًيا بهدف وضع الحلول المناسبة لتنميتها سياحًيا 

فهل تعرف كيف؟ هذا ما سنتعرفه في جولتنا خالل الصفحات التالية�
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أهمية صناعة السياحة أوًال:
تعدالسياحة واحدة من أهم مصادرالدخل في االقتصاد القومي للعديد من 
دول العالم، فهي صناعة متطورة ومتعددة االتجاهات والتشابكات مع األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

         )
.(....      

التأثيرالكبير  الخدمية ذات  الصادرات  أهم مكونات  أحد  تعد  أنها  كما 
في ميزان المدفوعات، فضًال عن أنها تساهم بفعالية في زيادة الناتج المحلي 

اإلجمالي وزيادة إيرادات النقد األجنبي.

ويعد عدد السائحين الوافدين إلى البلد المضيف مؤشًرا جيًدا على مدى تقدم 
وازدهار صناعة السياحة على مستوى العالم ويتضح ذلك من خالل الجدول 

التالي:

(  ) (  )        :( ) 

 
%   %   

  

 

.        :
http://www2.unwto.org/ar/annual-reports

:      
بلغ عدد السائحين الذين وفدوا إلى أوربا ٥٦٣ مليون سائًحا وذلك عام ٢٠١٣م،   
وقد زاد هذا العدد بمعدل ١٨٪ عن عدد السائحين عام ٢٠١٠ م وبذلك تأتي 

أوربا في مقدمة األقاليم السياحية جذًبا للسائحين.
    (ناقش معلمك).

أضف إلى معلوماتك:
     
    
     
      
    
     

.   

أضف إلى معلوماتك:
    
     
     
    

.   

أضف إلى قاموسك  
   :  
   
      
    
.       

• �صن القوانني اخلا�صة بحماية ال�صواطئ 

وف�س العقوبات على من يخالفها. نقل 

امل�صانع بعيدًا عن ال�صواطئ     

املرجاين  احلاجز  موقع  لطالبك  • و�صح 

خريطة  اأو  الأ���ص��رتال��ي��ا  خريطة  على 

من  جمموعة  عر�س  وميكنك  للعامل، 

البوربوينت  با�صتخدام  الثابتة  ال�صور 

اأهميته  عن احلاجز املرجاين، لتو�صيح 

لل�صعاب  ���ص��ور  وع��ر���س  ال�صياحية، 

املرجانية على �صواحل البحر االأحمر.

عرض الدرس:

• اإبداأ عر�س الدر�س با�صتخدام ا�صرتاتيجية 

احلوار واملناق�صة .. 

ما  �صوء  على  لطالبك  احل���وار  وج��ه   •

حاول  املا�صية  ال�صنوات  يف  در�صتم  

االإجابة عن الت�صاوؤالت االآتية

1. ما املق�صود بال�صياحة؟

ال�صياحة  ت���ف�������رض...؟اأه���م���ي���ة  مب   .2

القت�صاديات الدول.

3. »ما العالقة بني ال�صياحة واالأن�صطة االقت�صادية واخلدمية االأخرى كال�صناعة والتجارة والنقل والبنوك واالأمن؟«

الطالب  من  ع�صوائية  عينة  اخرت  ثم  درا�صتها،  �صبق  التي  املعلومات  وا�صرتجاع  للتفكري  الكايف  الوقت  لهم  اترك   •

وا�صتمع الإجاباتهم عززهم على امل�صاركة االإيجابية وناق�صهم فيها، واأكد من خالل املناق�صة على اأن:

القيام  عن  الناجمة  املنافع  تعظيم  بهدف  الرتفيه  اأوقات  خالل  لالأفراد  املوؤقت  »االنتقال  بها  يق�صد  ال�صياحة   •

مبجموعة من االأن�صطة«

التعليمية  اخلدمية  االأن�صطة  تن�صيط   االأجنبية-  العمالت  – توفري  العمل  فر�س  توفري  يف:  ال�صياحة  اأهمية  وتتمثل   •

وال�صناعية – توؤثر يف ميزان املدفوعات وتعمل على زيادة الناجت املحلي، وهنا ميكن اأن تو�صح لطالبك املق�صود 

مبيزان املدفوعات.

)2010م- 2013م( واطلب منهم حتليل البيانات  العامل  يف  ال�صائحني  عدد  تطور  جدول  طالبك  على  اعر�س  • ثم 

وتف�صريها وكتابة املالحظات التي ا�صتخل�صوها يف كروت وحتويل تلك البيانات اإىل ر�صم بياين .
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يأتي إقليم آسيا والمحيط الهادي السياحي في المركز الثاني حيث بلغ عدد   
السائحين الذين استقبلهم اإلقليم نحو ٢٤٨ مليون سائح عام ٢٠١٣م؛ وقد شهد 
اإلقليم قفزة سياحية كبيرة في الفترة من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٣م حيث زاد عدد 
السائحين بمعدل ٢١,٦ ٪ خالل تلك الفترة مما يعكس مدى اهتمام اإلقليم 

بتنمية النشاط السياحي.

انخفض عدد السائحين الوافدين إلقليم الشرق األوسط السياحي من ٦٠ مليون   
سائح سنة ٢٠١٠م إلى ٥٢ مليون سائح، أي انخفض بمعدل ١٣,٣٪؛ ويرجع 

ذلك لعدم االستقرار األمني والسياسي في كثير من دول اإلقليم.

وبصفة عامة تتمتع هذه األقاليم بمجموعة من المقومات التي ساعدت على 
جذب السائحين وتنشيط السياحة بها.        

 .    

مقومات الجذب السياحي في العالم ثانًيا:
تنقسم مقومات الجذب السياحي إلى نوعين يلخصهما الشكل التالي:

    

 

 
 

 

  
 

 

 

١  المقومات الطبيعية
أ  الموقع

يعد الموقع عنصًرا مهًما من العناصر المؤثرة في عمليات الجذب السياحي، 
باعتباره قاسًما مشترًكا في التأثير على حركة السياحة في بيئتي عرضها وطلبها 
في آٍن واحد، فالموقع يحدد طبيعة المنطقة المناخية وظروفها الجغرافية وسير 
أحداثها التاريخية، وما يترتب على ذلك من تأثير على تكلفة الرحالت السياحية 
والتنقل من موقع إلى آخر، وسهولة الوصول واالتصال، سواء كان ذلك بالنسبة 

للسياحة الداخلية أو الخارجية على حد سواء.

.   

للتفكري  للطالب  الوقت  من  فرتة  اترك   •

فيها،  ناق�صهم  ث��م  اأف��ك��اره��م،  وت��دوي��ن 

واأك����د م��ن خ���الل امل��ن��اق�����ص��ة ع��ل��ى اأن 

االأقاليم  تق�صم  العاملية  ال�صياحة  منظمة 

ال�صياحية اإىل خم�س اأقاليم وهي )اأوروبا ، 

اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادي، االأمريكتني، 

اإفريقيا، ال�رضق االأو�صط(، واأن اإقليم اأوربا 

ال�صياحي يعد اأكرث االأقاليم ال�صياحية جذبًا 

لل�صياح يليه اإقليم اآ�صيا واملحيط الهادي، 

مما يعك�س مدى اهتمام تلك الدول بتنمية 

منطقة  تعد  بينما  ال�صياحي،  الن�صاط 

ال�صياحية  االأقاليم  اأق��ل  االأو�صط  ال�رضق 

جذبًا لل�صياح وذلك لعدم اال�صتقرار االأمني 

وال�صيا�صي معظم دول االإقليم.

تتوفر  االأقاليم  تلك  اأن  • اأكد على طالبك 

التي  ال�صياحية  مقومات  من  عديد  بها 

تعمل على جذب ال�صياح.

توجيه  املعلم  عزيزى  هنا  وميكنك   •

االن��رتن��ت  �صبكة  ال���ص��ت��خ��دام  ال��ط��الب 

املوقع  ال�صياحة من خالل  لتن�صيط  واأهم جهودها  العاملية  ال�صياحة  املعلومات عن منظمة  للح�صول على مزيد من 

التاىل:

unwto.org/ar.www2

• با�صتخدام ا�صرتاتيجية التعلم التعاوين 

االأوىل  املجموعة  تتناول  بحيث  جمموعتني  اإىل  ق�صمهم  ثم  �صامتة  قراءة  ال�صياحة  مقومات  بقراءة  طالبك  كلف   •

املقومات الطبيعية لقيام ال�صياحة واملجموعة الثانية تتناول املقومات الب�رضية، وكلف كل جمموعة ب�صياغة اأكرب 

عدد من االأ�صئلة على مو�صوع املجموعة االأخرح لطرحه عليهم، ثم اترك لهم الوقت املنا�صب للقراءة والتفكري و�صياغة 

تباعًا ولتكن  االأوىل  اأعدتها على طالب املجموعة  التي  االأ�صئلة  الثانية بطرح  ثم كلف طالب املجموعة  الت�صاوؤالت، 

كالتايل:

1. مب تف�رض .....؟ يعد املوقع من العوامل املهمة للجذب ال�صياحي.

2. ما العالقة بني املوقع وتكلفة الرحلة ال�صياحية
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.

ب  المناخ:
للمناخ تأثير على صناعة السياحة حيث يساعد على جذب السياح بهدف 
التمتع بأشعة الشمس أو االستمتاع بنسيم الجبل والوادي ونسيم البر والبحر، 
تنشيط  أجل  من  استغالله  أحسن  إذا  كبير  استثماري  مجال  المناخ  ويمثل 
السياحة ومن هنا تبدو العالقة وثيقة بين المناخ والسياحة، لذلك يعد إقليم 

البحر المتوسط أحد األقاليم السياحية الرئيسة في العالم العتدال المناخ.

.«        »

.     

 

جـ  التضاريس

تبًعا  كبير  بشكل  السياحة  صناعة  في  المؤثرة  مظاهرالسطح  تتباين 
لخصائصها، وتعد الجبال التي تشكل ١٠٪ من مساحة اليابسة من أهم مناطق 
الجذب السياحي؛ فنجد أن الجبال في العروض المعتدلة أوالباردة تستغل في 
الشتاء لممارسة التزلج على الجليد وهي األكثر شيوًعا في العالم وفي الصيف 

تستغل من أجل االستجمام لتوافر الهواء النقي والهدوء.

٢  المقومات البشرية
أ  ا�ثار التاريخية والموروثات الشعبية

السياحي  الجذب  مناطق  بين  خاصة  مكانًة  التاريخية  المناطق  تحتل 
المختلفة؛ حيث يفضل الكثير من السائحين زيارة األماكن المشهورة بمعالمها 
األثرية والتاريخية التي تتيح لهم فرصة التثقيف والتعليم، والوقوف على حضارة 
الماضي، ومشاهدة التراث الذي خلّفه اإلنسان خالل مسيرته التاريخية عبر 
األجيال المتعاقبة، كما تعد الموروثات الشعبية وطرق معيشة السكان والعادات 
والتقاليد من عوامل الجذب السياحي للسائحين من مختلف دول العالم بهدف 

التعرف على مجتمعات جديدة.

ب  وسائل النقل
يعد توافر وسائل النقل الحديثة أحد عوامل الجذب السياحي، حيث تعتمد 
العديد من األنشطة الترويحية التي يقوم بها السياح أثناء جولتهم السياحة بصورة 

رئيسة على مدى توفر وسائل النقل المختلفة (البرية والجوية والبحرية).

    
املجموعة  ط��الب  الإج��اب��ات  ا�صتمع   •

يف  املوقع  اأهمية  على  واأك��د  وعززهم 

تكلفة  م��ن  والتقليل  ال�����ص��ي��اح  ج���ذب 

الرحالت ال�صياحية. 

1. ما العالقة بني املناخ وال�صياحة؟

2. ما راأيك يف العبارة التالية )قد يكون 

الن�صاط  على  �صلبيًا  تاأثريًا  للمناخ 

ال�صياحي(

3. مب تف�رض.....؟ يعد اإقليم البحر املتو�صط 

من االأقاليم الرئي�صة يف العامل.

املجموعة  يف  طالبك  الإجابات  ا�صتمع   •

االأوىل و�صجعهم وناق�صهم يف اإجاباتهم 

اأن  موؤكدًا من خالل تلك املناق�صة على 

احل��رارة  �صديد  امل��ن��اخ  ذات  املناطق 

منها  ينفر  ال���ربودة  ق��ار���س  وامل��ن��اخ 

احلرارة  معتدلة  املناطق  بينما  ال�صياح 

جتذب ال�صياح 

الت�صاري�س  ب���ني  ال��ع��الق��ة  م���ا   .1

وال�صياحة؟

2. مب تف�رض.....؟  �صهرة اجلبال يف يف العو�س املعتدلة والباردة �صياحيًا 

االإجابة موؤكدًا من خالل املناق�صة على ما  تلك  اإياها وناق�صهم يف  االأوىل معززًا  • ا�صتمع الإجابات طالب املجموعة 

يلي:

اإىل  باالإ�صافة  والهدوء  النقي  الهواء  لتوافر  ال�صياحي  اجلذب  مناطق  من  والباردة  املعتدلة  املناطق  اجلبال يف  • تعد 

ممار�صة ريا�صة التزحلق على اجلليد وت�صلق اجلبال.

لل�صياحةيف �صكل  الطبيعية  االأع�صاء تلخي�س املقومات  اأحد  اإجاباتهم واطلب من  االأوىل على  • عزز طالب املجموعة 

تخطيطي على ال�صبورة.

ا�صتمع   ،  ...... املو�صوع وهو  الثاين من  ال�صق  �صنتناول  باأننا  احلديث  لهم  الثانية ووجه  املجموعة  لطالب  توجه  • ثم 
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جـ  رأس المال

لرأس المال أهمية كبيرة في استثمارالموارد السياحية ألي منطقة وتطويرها 
وتنفيذ الخطط التنموية السياحية بها فعن طريق رأس المال يتم:

إنشاء الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات والمتنزهات.  

تطوير البنية التحتية (األساسية) المتمثلة في الكهرباء ومياه الشرب النقيه   
والصرف الصحي.

تطوير الخدمات السياحية مثل خدمة الحجز واإلقامة.  

توجد عالقة طردية بين كفاءة المنشآت والخدمات السياحية ومعدل الجذب 
السياحي (ناقش معلمك...).

د  ا�من واالستقرار السياسي

استقراراألوضاع السياسية واألمنية في أي دولة ينعكس على الوضع العام 
لخطط التنمية االقتصادية منها الخطط التنموية السياحية حيث تؤثر على 
أعداد السائحين الوافدين للدولة بما تضمنه من حقوق للسياح وحرية حركتهم 

داخل الدولة وحمايتهم. 

السياحة في الوطن العربي ثالًثا:
يزخر الوطن العربي بالعديد من المقومات السياحية والمعالم األثرية التي 
ساعدت على جذب السياح وتنوع أنماط السياحة به وتعد مصر، السعودية، 

تونس، المغرب، اإلمارات أولى الدول العربية في استقطاب السياح إليها.

        :  
          

.     

 

 أضف إلى معلوماتك:
    
     
     
     
    %  
    
     

    
     »

 .    

   

            

كلف  لل�صياحة(،  الب�رضية  )املقومات  لهم 

االأ�صئلة  بطرح  االأوىل  املجموعة  طالب 

على  لل�صياحة  الب�رضية  املقومات  عن 

االأ�صئلة  ولتكن  الثانية  املجموعة  طالب 

كالتايل:

1. ما اأهم املقومات الب�رضية لل�صياحة؟                         

2. ما اأنواع االآثار التي جتذب ال�صياح؟

ال�صعبية  املوروثات  بني  العالقة  ما   •

واجلذب ال�صياحي؟

وعززهم  ال��ط��الب  الإج��اب��ات  ا�صتمع   •

ون��اق�����ص��ه��م ف��ي��ه��ا، واط���ل���ب م���ن اأح���د 

تخطيطي  �صكل  ر�صم  املجموعة  ط��الب 

للمقومات 

الب�رضية لل�صياحة

• اطلب من املجموعة االأوىل طرح ال�صوؤال 

التايل على املجموعة الثانية.

ما العالقة بني و�صائل النقل وال�صياحة؟

وعززهم  ال��ط��الب  الإج��اب��ات  ا�صتمع   •

وناق�صهم فيها.

• اطلب من املجموعة االأوىل طرح ال�صوؤال التايل على املجموعة الثانية.

1. مب تف�رض .....؟ اأهمية راأ�س املال لل�صياحة

2.ما راأيك يف العبارة االآتية

توجد عالقة طردية بني كفاءة املن�صاآت ال�صياحية واخلدمات ال�صياحية ومعدل اجلذب ال�صياحي

ا�صتمع الإجابات الطالب وعززهم وناق�صهم فيها، موؤكدًا على اأن راأ�س املال مهم يف توفري اخلدمات املرتبطة بال�صياحة   •

من فنادق وقرى �صياحية وتوفري البنية التحتية من مياه وكهرباء و�رضف �صحي ، باالإ�صافة اإىل توفر خدمات احلجز 

واالإقامة ت�صاعد على جذب ال�صياح .

• اطلب من املجموعة االأوىل طرح ال�صوؤال التايل على املجموعة الثانية.

• ما العالقة بني ال�صياحة واال�صتقرار االأمني وال�صيا�صي للدولة.

اأن اال�صتقرار ال�صيا�صي للدولة ي�صاعد على تن�صيط ال�صياحة وجذب ال�صياح. • ا�صتمع للطالب وعززهم موؤكدًا على 
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مناق�صة  املعلم  ع��زي��زى  هنا  ميكنك   •

ق�صية الوعى ال�صياحى مع الطالب.

اأدائ���ه���م  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ت��ني  • ع����زز 

وم�صاركتهم يف العمل.

�صائح  كل  اأن  مو�صحًا  اإليهم  توجه  ثم   •

يزور منطقة معينة بهدف معني ونظرًا 

لتعدد اأغرا�س ال�صياحة تنوع اأمناطها

املعتمد  التعلم  ا�صرتاتيجية  با�صتخدام   •

طالبك  على  اعر�س  الكمبيوتر،  على 

با�صتخدام عر�س  ثابتة  جمموعة �صور 

بوربوينت الأمناط متعددة من ال�صياحة 

�صورة  كل  على  التعليق  منهم  واطلب 

ونوع  ال�صياحية  املنطقة  ا�صم  بتحديد 

اأمثلة  وم��ن  بها  املنت�رضة  ال�صياحة 

ال�صور التي ميكنك اال�صتعانة بها:

بال�صعودية:  النبوي  للم�صجد  �صورة   •

يعك�س ال�صياحة الدينية،  �صورة ملغارة 

بيئية،   �صياحة  تعك�س  بلبنان:  جعيتا 

�صوريا:  يف  ب�����رضى  م�����رضح  ���ص��ورة 

كنموذج ل�صياحة ثقافية، �صورة برج خليفة باالإمارت: كاأحد معامل النه�صة احلديثة.

• وميكنك هنا عزيزى املعلم مناق�صة ق�صية الوعى االأثرى مع الطالب و�رضورة املحافظة على االآثار.

الدول معًا  تلك  العربية، تعاونت  الدول  اقت�صاديات  ال�صياحة يف  اأنه نظرًا الأهمية  للطالبك باحلديث مو�صحًا  • توجه 

واأ�ص�صت املنظمة العربية لل�صياحة، وجه طالبك للدخول على موقع املنظمة العربية لل�صياحة التايل 

www.arab-tourismorg.org با�صتخدام حا�صوب املعمل اأو الهواتف اخللوية اخلا�صة بهم، وجتميع معلومات 

حول املنظمة العربية للتنمية ال�صياحية.

• اترك لهم وقت كاف للبحث وجتميع املعلومات، ثم اطرح عليهم الت�صاوؤالت االآتية:

1. متى تاأ�ص�صت املنظمة العربية للتنمية ال�صياحي؟ واأين مقرها؟

2. مب تف�رض اإن�صاء املنظمة العربية للتنمية ال�صياحية؟

3. ما االأهداف التي ترى اأنها يجب اأن تدرج �صمن اأهداف املنظمة وغري موجودة باأهدافها؟

4. �صغ اأكرب عدد من اأهداف التنمية ال�صياحية التي ميكن اأن حتققها املنظمة.

91

أضف إلى معلوماتك:
    
      
     
       
  %     

 .   

ابحث واكتب:
     
      
    .  
    
      

 .   

وألهمية السياحة في االقتصاديات العربية ومن منطلق التعاون والتكامل 
العربي في القطـاع السياحي أسست الدول العربيـة المنظمـة العربيـة 

للسياحة.

          
.        

العربية للسياحة:  المنظمة 
تأسست المنظمة عام ٢٠٠٥م واختيرت مدينة جدة بالسعودية لتكون مقًرا لها.

أهداف المنظمة:
وضع الخطط والسياسات التنموية للسياحة العربية مع إلغاء التأشيرات المسبقة ومراجعة وتبسيط مختلف   

اإلجراءات ذات األبعاد االقتصادية لدعم السياحة البينية عربًيا.

ترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول   
العربية.

لمزيد من المعلومات عن المنظمة وجهودها في مجال تنمية السياحة ومشروعاتها المستقبلية يمكنك 
�http://www.arab-tourismorg.org/ :زيارة الرابط التالي

         :  
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• اقرتح �صعارًا جديَدا للمنظمة وقم بر�صمه 

ون�رضه يف �صفحتك على الفي�س بوك

على  و�صجعهم  طالبك  الإجابات  • ا�صتمع 

امل�صاركة وعززهم علي اإجاباتهم.

• وجه طالبك لفتح الكتاب املدر�صي �س 

�صامتة  قراءة  للتفكري(  )دعوة  وقراءة   91

من  يليها  عما  االإج��اب��ة  ثم  دقيقة  مل��دة 

كروت،  يف  اإجاباتهم  وتدوين  ت�صاوؤالت 

املعرفية  خلفيتهم  على  للوقوف  وذل��ك 

اإجاباتهم  يف  الطالب  باملو�صوع.ناق�س 

مو�صحًا لهم اأن ال�صياحة بالوطن العربي 

ما  وه��ذا  املعوقات  من  كثري  يعرت�صها 

�صنتناوله يف الفقرات التالية.

 – – زاوج  فكر  ا�صرتاتيجية  • با�صتخدام 

�صارك

من  جم��م��وع��ة  ط��الب��ك  ع��ل��ى  • واط����رح 

زميله  مبزاوجة  طالب  كل  وكلف  االأ�صئلة 

لزوج  زوج  كل  م�صاركة  ثم  التفكري،  يف 

اآخر من الطالب للتو�صل اإىل االإجابات

ومن االأ�صئلة املتوقعة:  •

1. ماذا يحدث اإذا اأهملت الدولة البنية التحتية اخلا�صة بالقطاع ال�صياحي.

2. ما النتائج املرتتبة على ...؟

�صعف القدرات االقت�صادية على امل�صتوى العربي ملجال ال�صياحة.  

3. ما العالقة بني �صاآلة منو الوعي ال�صياحي وتاأخر الن�صاط ال�صياحي.

ثم  االإجابات،  تلك  حول  معهم  والتناق�س  زمالئهم  مزاوجة  ثم  مبفرادهم  االإجابة  يف  للتفكري  لطالبك  وقت  اترك   •

اإليه من  اأفكارهم، ثم اخرت بع�س االأزواج من الطالب ع�صوائيًا  ال�صتعرا�س ما تو�صلوا  اآخرين يف  اأزواج  م�صاركة 

اإجابات وناق�صهم فيها موؤكدًا على االإجابات لل�صحيحة لالأ�صئلة طبقًا لكتاب املدر�صة �س 92.

• ثم اطرح عليهم ال�صوؤال التايل :

على �صوء ما �صبق ما معوقات ال�صياحة بدول الوطن العربي؟
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معوقات السياحة في الوطن العربي: رابًعا:
بتحسين  السياحي وعدم االهتمام  بالقطاع  الخاصة  التحتية  البنية  ضعف   

الظروف البيئية.

ضعف القدرات االقتصادية على مستوى الوطن العربي: حيث انتشار الفقر   
وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

للمنتج  التسويق  يلعب  حيث  العربي،  السياحي  للمنتج  التسويق  ضعف   
السياحي دوًرا كبيًرا في تسويق الثروات السياحية، وتشير اإلحصاءات 
بأن الوطن العربي ينفق على الترويج السياحي ٤٥ مليون دوالر وهو يمثل 

نصف ما تنفقه أستراليا وحدها.

اقتصادي مثل  العالمية كتكتل  الخريطة  العربي على  الوطن  عدم ظهور   
االتحاد األوربي وغيره مما يساعد على رفع المقدرة السياحية للفرد العربي 

ويساعد السياح بالتنقل في الوطن العربي ككيان سياسي واحد.

ضآلة نمو الوعي السياحي في المجتمع المحلي.  

االفتقار إلى التخطيط االستراتيجي للتنمية السياحية، وتعددالجهات التي   
تصدرالقرارات فيما يتعلق باألنشطة والتسهيالت السياحية، وغياب التنسيق 

فيما بينها.

فقدان األمن واالستقرار السياسي في بعض الدول العربية عقب الثورات   
العربية مما أثر سلًبا على أعداد السائحين الوافدين للدول العربية. 

وللتغلب على هذه المعوقات السياحية وغيرها كان البد من توجيه االهتمام 
نحو التخطيط للتنمية السياحية. 

           
.  

التنمية السياحية المستدامة خامًسا:
نظًرا ألهمية النشاط السياحي في التنمية االقتصادية باتت كثير من الدول 

تستهدف تحقيق التنمية السياحية المستدامة، والتي تتمثل أهدافها فيما يلي:

١  أهداف التنمية السياحية المستدامة
:      

زيادة مستويات الدخل وتحسين وضع ميزان المدفوعات بالدولة ونشر  أ 
الثقافات وزيادة التواصل بين الشعوب.
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جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم 

يف  وخل�صها  الطالب  الإجابات  ا�صتمع   •

�صكل تخطيطي على ال�صبورة  

اأن  مو�صحًا  للطالب  حديثك  وج��ه   •

بالتخطيط  تهتم  بداأت  الدول  من  كثري 

للتنمية ال�صياحية للتغلب على معوقات 

ال�صياحة وتنمية ذلك الن�صاط، واأكد لهم 

على مفهوم التخطيط ال�صياحي واأ�صباب 

بالكتاب  ورد  كما  املفهوم  ذلك  ظهور 

املدر�صي �س 92، وكيف ميكن من خالل 

التخطيط اجليد حتقيق التنمية ال�صياحية 

التنمية  مفهوم  لهم  وو�صح  امل�صتدامة 

هذا  ظهر  ومتى  امل�صتدامة  ال�صياحية 

اأعزائي  نتناق�س  تعال  واالآن  ؟  املفهوم 

ال�صياحية  التنمية  اأهداف  الطالب حول 

واأ�صاليبها.

• با�صتخدام ا�صرتاتيجية التعلم التعاوين

ال�صياحية  )التنمية  بقراءة  طالبك  • كلف 

لهم  ات��رك  �صامتة،  ق��راءة  امل�صتدامة( 

وقت منا�صب للقراءة .

• ق�صم الطالب اإىل ثالث جمموعات على اأن تختار كل جمموعة قائدًا ومقررًا لها، موجهًا الطالب لال�صتفادة باأجهزة 

احلا�صوب مبعمل الو�صائط ومناهل املعرفة ووزع املهام كالتايل:

كلف طالب املجموعة االأوىل بجمع املعلومات عن اأهداف التنمية ال�صياحية وتلخي�صها يف �صكل تخطيطي اأو نقاط.

كلف طالب املجموعة الثانية بجمع معلومات عن اأ�صاليب التنمية ال�صياحية وتلخي�صها يف �صكل تخطيطي اأو نقاط. 

كلف طالب املجموعة الثالثة بجمع املعلومات عن االأمناط ال�صياحية اجلديدة

• اترك الوقت الكايف للطالب جلمع املعلومات وتدوينها وتلخي�صها ، تابع جميع الطالب و�صجعهم على امل�صاركة وذلل 

لهم ال�صعوبات كلما 

باقي  على  واأفكار  معلومات  من  اإليه  تو�صلوا  ما  عر�س  االأوىل  املجموعة  قائد  من  اطلب  املحدد  الزمن  انتهاء  • بعد 

التتنمية  اأهداف  حول  معلومات  من  عر�صه  مت  فيما  مناق�صته  على  االأخرى  املجموعات  طالب  �صجع  املجموعات، 

ال�صياحية امل�صتدامة وناق�صهم و�صجل ما تو�صلوا اإليه على ال�صبورة بعد االتفاق عليه وعزز االإجابات ال�صحيحة و�صوب 

93

تعميق العالقات السياسية بين الحكومات في الدول السياحية. ب 

حماية البيئة وزيادة االهتمام بالموارد الطبيعية والموروثات الثقافية للمجتمع. جـ 

تحقيق العدالة على مستوى الجيل الواحد وكذلك بين األجيال المختلفة  د 

من حيث الحق في االستفادة من الموارد البيئية وتوزيع الدخل ...إلخ.

توفير فرص جديدة لالستثمار وبالتالي فرص عمل مما يسهم في االرتقاء  هـ 

بالمستويات المعيشية.

المستقبلة  المجتمعات  في  العامة  والخدمات  األساسية  البنية  تحسين  و 

للسائحين.

توفير أسواق جديدة للمنتجات المحلية. ز 

         

        .«   »
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٢  أساليب التنمية السياحية:
:         

إدارة  و لتنظيم  علمًيا  منهًجا  لكونه  السياحي وذلك  بالتخطيط  االهتمام  أ 
النشاط السياحي بجميع عناصره وأنماطه، ويجب أن يكون التخطيط 

السياحي عملية مشتركة بين جميع الجهات المنظمة للقطاع السياحي.

االهتمام بتطوير البنية التحتية المتمثلة في توفير المياه النقية والكهرباء. ب 
تطوير المنشآت والخدمات السياحية.  جـ 

التسويق  في  ـ  كاإلنترنت  ـ  الحديثة  التكنولوجية  األساليب  استخدام  د 

السياحي (التسويق اإللكتروني).

االهتمام ببرامج التنمية البشرية للعاملين في مجال السياحة.  هـ 

االهتمام باألماكن األثرية وترميمها. و 

نشر الوعي السياحي لدى المواطنين. ز 

وضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات صناعة السياحة. حـ 

قيم أتعلمها:
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التنمية  اأه��داف  على  موؤكدًا  منها،  اخلطاأ 

ال�صياحية كالتايل:

• زيادة م�صتويات الدخل وحت�صني و�صع 

ميزان املدفوعات بالدولة ون�رض الثقافات 

وزيادة التوا�صل بني ال�صعوب.

بني  ال�صيا�صية  ال��ع��الق��ات  تعميق   •

احلكومات يف الدول ال�صياحية.

• حماية البيئة وزيادة االهتمام باملوارد 

الطبيعية واملوروثات الثقافية للمجتمع.

• حتقيق العدالةعلى م�صتوى اجليل الواحد 

حيث  من  املختلفة  االأجيال  بني  وكذلك 

املواردالبيئية  من  اال�صتفادة  يف  احل��ق 

وتوزيع الدخول ...اإلخ.

• توفري فر�س جديدة لال�صتثماروبالتاىل 

االرت��ق��اء  يف  ي�صهم  مم��ا  ع��م��ل  ف��ر���س 

بامل�صتويات املعي�صية.

واخلدمات  االأ�صا�صية  البنية  حت�صني   •

العامة فى املجتمعات امل�صيفة.

• توفري اأ�صواق جديدة للمنتجات املحلية.

اأ�صاليب التنمية ال�صياحية على باقي  اأفكار ومعلومات حول  اإليه من  اطلب من املجموعة الثانية عر�س ما تو�صلوا   •

املجموعات، ثم اطرح على جميع الطالب الت�صاوؤالت التالية وناق�صهم فيها:

• ما اأ�صباب االهتمام بالتخطيط ال�صياحي؟

• ما مظاهر االهتمام بتطوير البنية التحتية؟

• ما االأ�صاليب التكنولوجية للتنمية ال�صياحية؟

�صجع جميع الطالب على املناق�صة واحلوار واإبداء الراأي ، عزز اإجابات الطالب و�صجلها على ال�صبورة بعد االتفاق عليها 

• ومن االإجابات املتوقعة الأ�صاليب التنمية ال�صياحية:

االتحتية املتمثلة يف توفري املياه النقية و الكهرباء • االهتمام بتطوير البنية 
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تشجيع القطاع الخاص وقطاع األعمال على االستثمار خاصة في المناطق  ط 

السياحية الجديدة.

استحداث أنماط سياحية جديدة تعتمد على التنمية المستدامة. ك 

          
.   

المنتجعات السياحية والقرى السياحية:
وتتميز  والعطل،  اإلجازات  سياحة  على  يركز  السياحة  من  النوع  وهذا 
المنتجعات بتوفر األنشطة السياحية المختلفة والخدمات المتعددة ألغراض 

الترفيه واالستراحة واالستجمام، وتتعدد أنواع المنتجعات فمنها:

منتجعات المدن: 
يحتاج إقامة هذا النوع من المنتجعات وجود نشاط سياحي مميز أو رئيس في 
المواقع مثل: التزلج على الجليد، أنشطة سياحية عالجية، مواقع أثرية أو دينية.

منتجعات العزلة:
أصبح هذا النوع من المنتجعات من المناطق السياحية المفضلة في جميع 
أنحاء العالم، وعادة يتم اختيار مواقعها في مناطق بعيدة عن المناطق المأهولة 
مثل: الجزر الصغيرة أو الجبال، والوصول إليها يتم بواسطة القوارب، الطائرات 

الصغيرة أو الطرق البرية الضيقة.

سياحة المغامرات (السفاري):
تستهوي سياحة المغامرات الكثير من المغامرين حيث يسعون للسفر إلى 
بعض المناطق كالصحاري والجبال، والغابات ومناطق الثلج حًبا في المغامرة، 

وبحًثا عن هذا النوع من االستمتاع رغم خطورته في بعض األحيان.

سياحة الرياضات البحرية:
يعتمد هذا النوع من السياحة على وجود الماء (البحار أو البحيرات)، 
وتتفاوت المدة التي يقضيها السائح في ممارسة الرياضات البحرية المختلفة 
وصيد  القوارب  أو  اليخوت  سباق  العوم،  الماء،  على  التزلج  الغوص،  مثل: 

األسماك...... إلخ.

 قيم أتعلمها
      

 .   

 

 قيم أتعلمها
      

.   
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جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم 

• تطوير املن�صاآت واخلدمات ال�صياحية. 

• ا�صتخدام االأ�صاليب التكنولوجية احلديثة 

ال�صياحي  الت�صويق  - كاالنرتنت - يف 

)الت�صويق االلكرتوين(

الب�رضية  التنمية  ب��ربام��ج  االهتمام   •

للعاملني يف جمال ال�صياحة 

• االهتمام باالأماكن االأثرية وترميمها

• ن�رض الوعي ال�صياحي لدى املواطنني

�صمن  الطبيعية  املوارد  حماية  و�صع   •

اأولويات �صناعة ال�صياحة.

• ت�صجيع القطاع اخلا�س وقطاع االأعمال 

املناطق  يف  خا�صة  اال�صتثمار  على  

ال�صياحية اجلديدة.

اأمناط �صياحية جديدة تعتمد  • ا�صتحداث 

على ال�صياحة امل�صتدامة. 

• كلف طالب املجموعة الثالثة بعر�س ما تو�صلوا اإليه من اأفكار ومعلومات عن االأمناط احلديثة للتنمية ال�صياحيةعلى 

ب�صكل  الطالب  واختار عدد من  املن�صدة  الت�صاوؤالت حولها يف كروت على  بعدها جهز عدد من   ، باقي املجموعات 

ع�صوائي بحيث ي�صحب كل طالب كارت ويطرح ال�صوؤال على جميع زمالئه ويجيب عنه، �صجعه على املناق�صة واإبداء 

الراأي وعزز اإجابته و�صجع باقي الطالب على امل�صاركة

: • ومن االأ�صئلة املتوقعة 

1. ما املق�صود باملنتجعات ال�صياحية؟

2. ما اأنواع املنتجعات ال�صياحية؟

3. قارن بني منتجعات املدن ومنتجعات العزلة؟

95

التنمية السياحية المستدامة في غانا:
تعد تجربة غانا إحدى التجارب التي يمكن االقتداء بها 
في مجال التنمية السياحية المستدامة. حيث اهتمت 
بوضع استراتيجيات سياحية الستثمار المناطق التراثية 
وذلك من خالل: تحديد مشروعات التنمية السياحية 
إعداد دراسات الجدوى  ذات األولوية في التنفيذ و
المختلفة لها، وتدريب العاملين في القطاع السياحي 
وتبني برنا مج لحماية وصيانة األماكن التاريخية مثل 
إعداد  القالع والحصون وطريق العبيد السياحي، و
برنامج لحماية الحياة البرية عن طريق إنشاء منتزهات 
كاكوم  منتزه  مثل  طبيعية  محميات  بوصفها  قومية 

القومي.

: توفير فرص للعمالة وزيادة     
اآلثار  إلى  دخول  رسوم  فرض  طريق  عن  الدخل 
واألماكن المحمية وكذلك من بيع التحف والتذكارات 

.المحلية، وخلق سوق جديد للسياحة.     

:   

    

 
 

 

      

 .
    

 
 

  

  

«  » :  
          »

    .«     

.          
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الوحدة الثالثة

4. ما املق�صو ب�صياحة املغامرات؟

5. ما املق�صود ب�صياحة الريا�صة البحرية؟

6. ما اأنواع ال�صياحة االأخرى التي تعرفها؟

7. اعط اأمثلة لبع�س الدول التي تنت�رض فيها تلك االأمناط ال�صياحية؟

8. حدد مواقع تلك الدول على خريطة للعامل؟

9. حدد اأمناط ال�صياحة املنت�رضة مب�رض واكتب عن كل منط ملخ�صًا يف حدود خم�صة اأ�صطر.

املعدلة و�صح لطالبك جهود دولة غانا يف تنمية الن�صاط ال�صياحي ثم اطرح على  املحا�رضة  ا�صرتاتيجية  • با�صتخدام 

الطالب الت�صاوؤالت التالية:

1. حدد موقع دولة غانا على خريطة الإفريقيا؟ 

2. ما مظاهر اهتمام غانا بالتنمية ال�صياحية امل�صتدامة؟

3. ما النتائج املرتتبة على جتربة غانا يف جمال التنمية ال�صياحية امل�صتدامة ؟

اإجاباتهم و�صجعهم وعززهم ىل م�صارتهم االإيجابية. • اترك وقت منا�صب للطالب للتفكري ثم تلق 

ال�صياحى  الن�صاط  تنمية  فى  ا�صتغالله  ميكن  وتاريخيًا  طبيعيًا  تراثًا  م�رض  )متتلك  الدر�س  ق�صية  يف  طالبك  • ناق�س 

وا�صتحداث اأمناط �صياحية جديدة( ثم وجههم لالأن�صطة والتدريبات حلل االأ�صئلة عليها.

امللخص السبورى :

. • كلف طالبك با�صتخال�س عنا�رض الدر�س الرئي�صة و�صجلها على ال�صبورة 

التقومي : 

. • كلف الطالب بحل االأ�صئلة على الدر�س باالأن�صطة والتدريبات يف نهاية الكتاب 

• كلف الطالب بحل التدريبات على الوحدة الثالثة.

• اطرح ال�صوؤال التايل على الطالب ا�صتعدادًا للدر�س القادم 

• ما املق�صود بالتنمية الب�رضية وما جماالتها؟



مقدمة الوحدة 
       
       
        
      
     
      
     
       
       
       
    .  
      
       
       
        

.   

الوحدة الرابعة

جغرافية
التنمية البشرية
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دروس الوحدة 

٢ مؤشرات التنمية البشرية 

٣ نماذج تنموية رائدة 

٤ مستقبل التنمية في وطننا العربي 

١ ماهية التنمية البشرية 

أهداف الوحدة
        

:  
   :      
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الدرس األول : ماهية التنمية البشرية

مقدمة الدر�س

وبع�ض  والدخل،  والتعليمية  ال�صحية  واأبعادها  واأهدافها  الب�رشية  بالتنمية  املق�صود  الدر�ض  يتناول 

ا�صرتتيجيات التنمية الب�رشية ، عالقة التنمية الب�رشية بحقوق الإن�صان. 

اأهداف الدر�س 

فى نهاية الدر�ض ينبغي اأن يكون التلميذ 

قادرًا على اأن :

	•ي�صع تعريفاً �صحيحاً للتنمية الب�رشية
	•ي�صتنتج تطور مفهوم التنمية الب�رشية

	•مييز بني اأبعاد التنمية الب�رشية. 
	•يقيم اأهداف التنمية الب�رشية 

اأبعاد  بني  املتبادلة  العالقات  	•ي�صتنتج 
التنمية الب�رشية 

التنمية  ا�صرتتيجيات  فى  راأيه  	•يبدى 
الب�رشية .

الب�رشية  التنمية  بني  العالقة  	•ي�صتنتج 
وحقوق الإن�صان. 

املفاهيم  

التنمية الب�رشية 

املهارات والقيم

التفكري   - ال��ن��اق��د  	•ال��ت��ف��ك��ري 

املنطقى – التعاون وامل�صاركة 

الق�ضايا 

	•حقوق الإن�صان

	•ال�صحة الوقائية

	 العوملة

الزمن :  ح�صتان 

املكان : 

حجرة الدرا�صة اأو حجرة امل�صادر  

م�ضادر التعلم : 

الكتاب املدر�صى ، بطاقات ، �صور- �صبكة 

املعلومات الدولية ) الإنرتنت (

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

 – التعاونى  التعلم   – الذهنى  الع�صف 

واحلوار  املناق�صة    - املوجه  الكت�صاف 

– الأ�صئلة ال�صابرة- الذكاءات املتعددة . 

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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خطوات السير في الدرس 
التهيئة :

عزيزي املعلم/ عزيزتي املعلمة...

التى  ال�صورتني  الطالب ملالحظة  	•وجه 

و�صع  منهم  واطلب   98 �صفحة  بالكتاب 

عنواناً لكل �صورة، ثم اطلب منهم حتديد 

اأوجه الت�صابه والختالف بني ال�صورتني، 

التعليمية  اخل��دم��ات  ان��ع��ك��ا���ض  وم���دى 

وال�صحية لكل من ال�صورتني.

تقديراتكم  م��ا  ال��ت��اىل  ال�����ص��وؤال  وج��ه  •	

ال�صورتني؟  ط��الب  اأ���رش  دخ��ل  مل�صتوى 

تلقى  ثم  للتفكري  دقائق  ثالث  لهم  وحدد 

على  ال�صبورة،  على  و�صجلها  ا�صتجاباتهم 

اأن يكون ال�صتنتاجات توؤكد على الفوارق 

التنموية بني ال�صورتني من حيث م�صتوى 

التعليم وبيئته وو�صائله واأ�صاليبه، وامل�صتوى القت�صادى مما يعك�ض م�صتوى دخول اأ�رش الطالب بال�صورتني، ويعطى 

موؤ�رشات عن نوعية امل�صتوى ال�صحى الذى يتلقونه كل من طالب ال�صورتني.

اإليه كما يلى: 	•قم بتلخي�ض ما مت التو�صل 

 اأن هناك اختالف فى امل�صتوى القت�صادى والجتماعى بني ال�صورتني، مبا ت�صمله من اأو�صاع معي�صية وم�صتوى الدخل، 

وامل�صتوى التعليمى وال�صحى ومدى مالئمة البيئة ال�صكنية واملحلية التى يعي�صون فيها، اأى اأن هناك فرق فى م�صتوى 

التنمية الب�رشية بني ال�صورتني. 

	•�صجل عنوان الدر�ض على ال�صبورة » ماهية التنمية الب�رشية«

الوحدة الرابعة

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

يضع تعريًفا صحيًحا للتنمية البشرية. 

يستنتج تطور مفهوم التنمية البشرية. 

 يميز بين أبعاد التنمية البشرية.  

يستنتج العالقة بين التنمية البشرية  
وحقوق اإلنسان.

يقيم أهداف التنمية البشرية.  

يستنتج العالقات المتبادلة بين أبعاد  
التنمية البشرية. 

يبدى رأيه في استراتيجيات التنمية البشرية. 

مفاهيم الدرس
التنمية البشرية. 

المهارات والقيم
التفكير الناقد. 

التفكير المنطقي. 

التعاون والمشاركة. 

القضايا المتضمنة 
حقوق اإلنسان. 

الصحة الوقائية. 

العولمة. 

الدرس ا�ول

ماهية التنمية البشرية 

98(    )      

استعد للدرس

:   /  

.     

اقترح عنوانًا مناسًبا لكل صورة.  

استنتج أوجه التشابه واالختالف بين الصورتين.  

ما توقعاتك للخدمات التعليمية والصحية المتاحة؟  

ما تقديرك لمستوى دخل أسر الطالب بالصورتين؟  
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عرض الدرس :

ا�صرتاتيجية الأ�صئلة ال�صابرة

خم�ض  اإىل  الف�صل  طالب  بتق�صيم  قم  •	
جمموعات، ثم اعر�ض على املجموعات 

بالتنمية  املق�صود  ما    : التايل  ال�صوؤال 

الب�رشية؟ 

اأن  على  جمموعة،  كل  من  الإجابات  تلقى  •	
يتم التو�صل اإىل اأن التنمية الب�رشية : عملية 

الب�رشية،  املوارد  وا�صتثمار  وتوجيه  اإعداد 

والثقافة  والإع���الم  التعليم  قطاعات  فى 

امل�صتمر  التح�صني  بهدف  والبيئة،  وال�صحة 

اأه��داف  وحتقيق  ال��ف��رد،  رفاهية  مل�صتوى 

املجتمع.

	•قم بعر�ض الأ�صئلة التالية: 
يت�صمنها  التى  العمليات  اأه��م  ما   .1

تعريف  التنمية الب�رشية؟ 

تنفيذ  يتم  التى  القطاعات  عدد  كم   .2

العمليات بها؟ 

3. ما هى هذه القطاعات؟ 

4. ما اأهداف التنمية الب�رشية؟ 

5. متى �صاد مفهوم التنمية الب�رشية ؟ 

6. ما راأيك فى مقولة » التنمية جمرد زيادة دخل الأفراد« ؟ وملاذا؟   

	•تخري اأحد الطالب من ذوى الذكاء اللغوى املرتفع لقراءة اأ�صف اإىل معلوماتك �صفحة 99 والتى تو�صح ما اأكدت عليه 
نظريات التنمية حيث ال�صتثمار فى التعليم وال�صحة يوؤدي اإىل اإحداث تنمية اقت�صادية، واأن العن�رش الب�رشى اأهم من 

باقى عنا�رش الإنتاج �صواء الطبيعة وراأ�ض املال اأو الإثنني معاً. والثانية التى توؤكد على قيمة كل فرد.

ا�صرتاتيجية الع�صف الذهنى 

اأهداف التنمية الب�رشية؟ اأكرب عدد ممكن من  	•با�صتخدام الع�صف الذهنى ناق�ض الطالب فى 
اإىل: اأن التنمية الب�رشية تهدف  اإىل  اإجاباتهم ودونها على ال�صبورة، وتو�صل  	•حدد دقيقتني وتلقى 

اإيجابي وذلك بالهتمام بكل من التعليم والثقافة.  	•تنمية التفكري الإبداعى ومواجهة م�صكالت احلياة ب�صكل 
	•حت�صني امل�صتوى ال�صحى والأو�صاع املعي�صية باملجتمع.  

	•اك�صاب الفرد املهارات املطلوبة ل�صوق العمل واإثراء توا�صله باملجتمع.
35 بالأن�صطة والتدريبات.   	•كلف الطالب بحل الأن�صطة املرتبطة باأهداف التنمية الب�رشية �صفحة 

99

     

مما سبق نستنتج أن: «هناك اختالًفا في المستوى االقتصادي واالجتماعي 
بين الصورتين، بما تشمله من أوضاع معيشية ومستوى الدخل، والمستوى 
التعليمي والصحي ومدى مالئمة البيئة السكنية والمحلية التي يعيشون 

فيها، أي أن هناك فرًقا في مستوى التنمية البشرية بين الصورتين.

...          

التنمية البشرية: أوالً:
«عملية إعداد وتوجيه واستثمار الموارد البشرية، في كافة قطاعات التعليم 
واإلعالم والثقافة والصحة والبيئة، بهدف التحسين المستمر لمستوى رفاهية 

الفرد، وتحقيق أهداف المجتمع».

التنمية  وعمليات  ومفهوم  معنى  في  زمالءك  ناقش  السابق  التعريف  من 
البشرية ومجاالتها المتنوعة كما جاء بالتعريف واستنتج أهم أهدافها . 

وقد ساد مفهوم التنمية البشرية منذ العقد األخير من القرن العشرين نتيجة 
الهتمام االقتصاديين برأس المال البشري (األيدي العاملة)، حيث تنمية الطاقات 
البشرية والتي تعد أساس عملية التنمية في أي مجتمع، كما أنها أهم عناصر 
االنتاج، فلم تعد التنمية مجرد زيادة دخل األفراد، إنما اتسع مفهومها ليشمل 
والثقافي،  والسياسي  والصحي  التعليمي  بالمستوى  واالهتمام  الدخل  زيادة 

والتأكيد على تمكين المرأة إقتصادًيا وسياسًيا وثقافًيا.

  في ضوء التعريف السابق ناقش مع زمالءك ومعلمك أهداف 
التنمية البشرية وأبعادها؟

أهداف التنمية البشرية ثانًيا:
:      

اإلبداعي  التفكير  على  قادر  إنسان  إلعداد  والثقافة  بالتعليم  االهتمام   ١
ومواجهة مشكالت الحياة بشكل إيجابي وفّعال.

تحسين المستوى الصحي ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.  ٢
تحسين األوضاع المعيشية من خالل زيادة متوسط دخل الفرد.  ٣

إثراء تواصل الفرد بالمجتمع بشكل أخالقي ومؤثر.  ٤

أضف إلى معلوماتك:
:     

     
    
    
    
    
     

.
     

      
     

.  

أضف إلى معلوماتك:
    :   
       
      
      
.      

         
.        
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	•تابع اآداء الطالب اأثناء تنفيذهم للن�صاط 
لزم  اإذا  الفورية  الراجعة  التغذية  وتقدمي 

الأمر.

ا�صرتاتيجية التعلم التعاونى

	•قم باإعداد كروت ثم وزعها مبثابة كرت 
لكل جمموعة، وكل كرت يت�صمن جمموعة 

اأ�صئلة كما يلى:

التنمية  اأب��ع��اد  م��ا  الأوىل:   املجموعة 

اأو  تخطيطيًا  ���ص��ك��الً  ار���ص��م  ال��ب�����رشي��ة؟ 

كاريكاتوريًا يو�صح تلك الأبعاد؟ 

املجموعة الثانية: ما البعد الأول من اأبعاد 

اأهم  التعليم  يعد  ملاذا  الب�رشية؟   التنمية 

بني  العالقة  وما  الب�رشية؟  التنمية  اأبعاد 

التعليم؟  وبعد  املرتفعة  الب�رشية  التنمية 

دلل على اهتمام الدول النامية بالتعليم؟

من  الثانى  البعد  ما  الثالثة:  املجموعة 

اأبعاد التنمية الب�رشية؟  ملاذا تعد ال�صحة 

العالقة  وما  الب�رشية؟  للتنمية  مهمًا  بعدًا 

وال�صحة؟  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  بني 

ما الدلئل على اهتمام الدول النامية بالتعليم؟

املجموعة الرابعة: ما البعد الثالث من اأبعاد التنمية الب�رشية؟  ما اأهمية بعد الدخل ؟ ماذا يحدث اإذا اهتمت الدول النامية 

بزيادة دخول الأفراد؟

املجموعة اخلام�صة: ما العالقات املتبادلة بني التعليم وال�صحة والدخل وكيف يوؤثر كل منها على الآخر؟ 

اأثناء عر�صها.  اإليه وناق�ض كل جمموعة  	•اطلب من كل جمموعة ؛ عر�ض ما تو�صلت 
موؤكداً على اأن الأبعاد الثالث تهدف اإىل زيادة الناجت القومى وبها يتحدد م�صتوى التنمية الب�رشية للدولة.

	•وهنا ميكنك عزيزى املعلم مناق�صة ق�صية ال�صحة الوقائية والتنمية الب�رشية، موؤكداً على الهتمام بال�صحة وخا�صة 
الوقائية توؤثر فى امل�صتوى القت�صادى مما ينعك�ض على امل�صتوى التعليمى.

امل�صتوى  ارتفاع  اإىل  يوؤدى  ال�صحى  امل�صتوى  ارتفاع  اأن  خالل  من  الوقائية  ال�صحة  ق�صية  عر�ض  هنا  وميكنك  •	
التعليمى وارتفاع معدلت النتاج مما يزيد الدخل القومى.

100 والتى توؤكد على العالقة  اأحد الطالب من ذوى الذكاء اللغوى املرتفع لقراءة اأ�صف اإىل معلوماتك �صفحة  	•اخرت 
بني امل�صتوى التعليمى ودرجة امل�صاركة الإيجابية فى برامج التنمية فمعدل العائد من التعليم البتدائى يزيد على 

معدل العائد من التعليم اجلامعى.

الوحدة الرابعة

100(    )      

تأهيل الفرد واكسابه المهارات المطلوبة لسوق العمل مثل مهارات القيادة   ٥
إليجاد  تؤهله  بدورها  المهارات  وهذه  فريق  في  والعمل  الوقت  إدارة  و

فرص العمل المناسبة.

أبعاد التنمية البشرية  ثالًثا:
أبعاد  ثالثة  على  ترتكز  البشرية  التنمية  أن  أمامك  الذي  الشكل  يوضح 

متداخلة وهي: 

: يعد االهتمام بالتعليم أساس التنمية البشرية في عالم تتزايد فيه   ١
بالتعليم  اهتماًما  العالم  دول  وتولي  والثقافي،  االقتصادي  التنافس  حدة 
وخاصة التعليم االبتدائي فإن معدالت العائد منه أعلى من التعليم العالي 

وخاصة في زيادة األجور وانخفاض الوفيات.

والتنمية البشرية المرتفعة ال تنتج إال من خالل تعليم متميز أساسه محو   
األمية والتعليم األساسي ثم الثانوي والفني، ثم التعليم العالي الذي يعمل 
على بناء القيادات والكفاءات التي تحتاجها التنمية، باإلضافة إلى المساواة 
وتكافؤ الفرص في التعليم بين الذكور واإلناث، والبحث العلمي ومواكبة 
العمرية  الفئات  لكل  أي  للجميع  التعليم  وتطبيق  التكنولوجية،  المعرفة 

إعداد برامج التدريب. و
واهتمت الدول النامية بالتعليم ويتضح ذلك من خالل تضاعف معدالت   
خالل   (٪٦٠) إلى   (٪٣٠) من  الدول  بتلك  سنة)   ١٥+) الكبار  أمية  محو 

العقود األربعة األخيرة.

: تعد الصحة ُبعًدا آخر من أبعاد التنمية البشرية، تعمل على رفع   ٢
إنتاجية البشر وبالتالي تزداد دخولهم ويزداد استيعابهم العلمي مما يساهم 
في رفع مستوى التنمية البشرية، ويهتم البعد الصحي برفع متوسط األعمار 
والمرافق  النقية  الشرب  مياه  وتوفير  األطفال  وفيات  معدالت  وانخفاض 
الصحية، ورعاية الطفولة واألمومة، مع رعاية المعاقين، واالهتمام بالصحة 

الوقائية والخدمات العالجية.

: إن ارتفاع متوسط دخل الفرد  يؤثر بشكل غير مباشر في مستوى   ٣
التعليم.  ومستوى  الصحي  الجانب  في  يؤثر  أنه  كما  البشرية،  التنمية 
لذلك تهتم الدول بمحاربة الفقر وتوفير دخل مناسب للفرد وتقليل معدل 
ضد  المستقبل  في  األمان  وتوفير  االستهالك  مستويات  وضبط  البطالة، 

العوز (االحتياج)، وتشجيع االدخار وتوجيهه نحو االستثمار.

فكر وناقش:
     
 :     
    
   
   

.
    

أضف إلى معلوماتك:
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ا�صرتاتيجية الع�صف الذهنى 

ناق�ض  الذهنى  الع�صف  با�صتخدام  •	
ال��ط��الب ف��ى و���ص��ع اأك���رب ق���در ممكن 

لتحقيق  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات  م����ن 

تلك  ت�صنيف  م��ع  الب�رشية؟  التنمية 

التنمية  لأبعاد  وفقًا  ال�صرتاتيجيات 

الب�رشية؟

كل  اإج��اب��ات  تلقى  ثم  دقيقتني  ح��دد  •	
جمموعة ودونها على ال�صبورة.

اأه���م  اإىل  ال���ط���الب  م���ع  ت��و���ص��ل  •	
ال�صرتاتيجيات وهى:

	••الق�صاء على الأمية.  
	•ربط التعليم باحتياجات �صوق العمل و 

الهتمام بالتدريب واإعادة التاأهيل.

بيئة  وحت�صني  العمل  قوانني  تطوير  •	
العمل .

	•••تو�صيع �صبكة التاأمني ال�صحي
ال�صحي من خالل و�صائل  الوعي  	••ن�رش 

الإعالم املختلفة.

وال�صحة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  •	
الوقائية. 

للتطبيق احلياتى: 
	•وجه اإىل الطالب ال�صوؤال التاىل: ما مدى توافر تلك ال�صرتاتيجيات فى م�رشنا احلبيبة؟

هنا ميكنك توجيه الطالب لالإبحار فى �صبكة املعلومات الدولية وخا�صة موقع جريدة الأهرام بتاريخ 2010/3/31 ، 

لالإطالع على املزيد عن العامل امل�رشى الذى وفر تاأمني �صحى لكل مواطن اأمريكى .

ا�صرتاتيجية املناق�صة واحلوار

هداف وال�صتراتيجيات اإىل خطط وبرامج عمل محددة ؟ وبعد مناق�صة   وجه لطالبك ال�صوؤال التاىل: كيف يتم ترجمة الأ

هداف وال�صتراتيجيات اإىل  الطالب توجه اإىل قراءة » اأ�صف اإىل معلوماتك« �صفحة 101 والتى تو�صح خطوات ترجمة الأ

خطط وبرامج.

ا�صرتاتيجية فكر - زاوج - �صارك

وتعتمد على ا�صتثارة الطالب كي يفكروا كل على حدة، ثم ي�صرتك كل طالبني يف مناق�صة اأفكار كل منهما، وذلك من 

خالل توجيه �صوؤال ي�صتدعي تفكري الطالب واإعطائهم الفر�صة كي يفكروا على م�صتويات خمتلفة.

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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مما سبق نستنتج أن: «األبعاد الثالثة التعليم والصحة والدخل» تهدف إلى:
زيادة الناتج القومي.• 
تحدد مستوى التنمية البشرية للدولة.• 
تؤثر وتتأثر بعضها البعض على سبيل المثال: مجال التعليم يؤثر في مستوى • 

والمستوى  بالدخل  التعليم  ويتأثر  الفرد،  صحة  مستوى  وفي  الدخل 
الصحي، ناقش معلمك.

           
   

 

استراتيجيات التنمية البشرية:  رابًعا:
اتجهت دول العالم ومنها مصر نحو االهتمام بقضايا التنمية البشرية 
حيث بدأت الدول بوضع استراتيجيات للتنمية البشرية تتركز حول المحاور 

التالية:

القضاء على األمية.  

تطوير خطط وأهداف التعليم.  

ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.  

االتجاه نحو االهتمام بالكيف وليس الكم.  

إعادة التأهيل واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية  االهتمام بالتدريب و  
لتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية.

تطوير نظم وشروط وقوانين العمل والتعاقد.  

تحسين ظروف بيئة العمل.  

تطوير وتنفيذ مشروعات البنية األساسية.   

فئات  أغلبية  ليشمل  واالجتماعي  الصحي  للتأمين  التغطية  شبكة  توسيع   
المجتمع.

نشر الوعي الصحي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.  

توفير مصادر التمويل لمشروعات الرعاية الصحية والصحة الوقائية.  

أضف إلى معلوماتك:
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	 اكتب على ال�صبورة » الب�رش ثروة التنمية 
مبفرده   يفكر  طالب  كل  دع  راأي��ك«  ما   ...

للو�صول اإىل راأي اأو تعليق اأو اإ�صافة ، ثم 

يكتب كل طالب اإجابته ب�صكل منظم .

كل  اأو  ثنائيات  اإىل  الطالب  ق�صم  ثم  •	
طالب يختار زميله ويدور احلوار بني كل 

الأ�صئلة  ويتبادلن  العبارة  حول  زميلني 

والآراء، وخالل الوقت الذي حتدده  ي�صل 

يجمع  م�صرتك  ت�صور  اإىل  زميلني  ك��ل 

راأيهما معاً، ثم ي�صاركا زوجًا اآخر ملناق�صة 

ما مت التو�صل اإليه ، ويقوم اأحدهم بعر�ض 

نتائج املناق�صة على الف�صل كله.

ا�صرتتيجية التدري�ض التبادىل:

بحقوق  الطالب  انتباه  ب��اإث��ارة  اب��داأ  •	
املرفقة  ال�����ص��ورة  م��ن خ��الل  الإن�����ص��ان 

ربطه  خ���الل  م��ن  وذل���ك   102 �صفحة 

بالتنمية الب�رشية.

	•ق�صم الطالب اإىل اأربع جمموعات واطلب 
حتت  خط  و�صع  املجموعة  كل  قائد  من 

ووجه  وال�صعبة،  املفهومة  غري  املفاهيم 

ال�صوؤال التاىل ما العالقة بني التنمية الب�رشية وحقوق الإن�صان؟  وتلق اإجابات الطالب ثم قدم لهم التغذية الراجعة 

املنا�صبة مو�صحًا لهم على ال�صبورة  اأن التنمية حق من حقوق الإن�صان .

اأن�صطة التدري�ض التبادىل الأربعة دون التقيد برتتيب معني لها . اأن تتبع  	••ميكنك عزيزى املعلم 
عالقة   ) الفقرة  فى  املفهومة  غري  الأفكار  اأو  التعبريات  اأو  املفاهيم  حتت  خط  و�صع  جمموعة  كل  قائد  من  اطلب  •	

التنمية الب�رشية بحقوق الإن�صان ) وحتويلها اإىل ت�صاوؤلت وا�صتف�صارات ملحاولة الإجابة عنها.

اأ�صئلة ثم اكتبها على ال�صبورة ملناق�صتها فى حوار تبادىل بني  اإليه من  	•اخرت مقرر كل جمموعة ليعر�ض ما تو�صلوا 
املجموعات والتى من املتوقع تكون كالتاىل:

1.ما املق�صود باإعالن احلق فى التنمية ومتى ظهر؟

2. ما اأهم احلقوق التى لها موؤ�رشات ميكن قيا�ض مدى حتقيق تلك احلقوق؟

	••ناق�ض الطالب فى الأ�صئلة التى قاموا بطرحها ثم قدم لهم التغذية الراجعة املنا�صبة

	••ثم كلف قائد كل جمموعة بالقراءة اجليدة ل�صفحة 102،  و �صفحة 103، وذلك ل�صتخال�ض الأفكار الرئي�صية والربط 
بينها وو�صع اجابات للت�صاوؤلت ال�صابقة.

الوحدة الرابعة

102(    )      

البشر هم الثروة الحقيقية للتنمية
يكمن سر نهضة وتقدم دول جنوب شرق آسيا (النمور األسيوية) في اعتمادها على العنصر البشري واهتمامها 
البلدان ألزمة  التنمية االقتصادية، والدليل على ذلك عندما تعرضت تلك  لتحقيق  البشرية كسبيل  بالتنمية 
مالية كبيرة خالل السنوات األخيرة استطاعت أن تسترد قوتها االقتصادية بسرعة، وهو ما أرجعه الخبراء 
المجتمع أغلى رأسمال وأسمى قيمة  الفرد داخل  الدول، حيث يعد  التي تمتلكها تلك  البشرية  الثروة  إلى 
اإلنسان  منطلقها  فالتنمية  الدولة،  بها  تقوم  التي  التنموية  العمليات  لكل  األساسي  المحرك  فهو  وبالتالي 

وفاعلها وهدفها الرئيس.

في ضوء دراستك ألبعاد التنمية صنف محاور استرتيجية التنمية البشرية 
وفًقا ألبعاد التنمية.

.      
      

 

خامًسا: التنمية البشرية وحقوق ا�نسان
أصبحت التنمية البشرية حق أساسي من حقوق اإلنسان وهذا ما أكدت 
عليه العديد من المواثيق الدولية، ومنها «إعالن الحق في التنمية» الصادر 
عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام ١٩٨٦م والذي اشتمل على عشرة مواد 

أهمها:

الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع   ١
الشعوب المشاركة واإلسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها تفعيل جميع حقوق اإلنسان 

والحريات تفعيًال تاًما.

ينطوي حق اإلنسان في التنمية على تفعيل حق الشعوب في تقرير المصير   ٢
والسيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.

حق الدولة في وضع سياسات إنمائية وطنية تهدف إلى التحسين المستمر   ٣
لرفاهية جميع السكان.

ابحث وتعرف:
     
  «    »

:  
https://www.un.org/ar/events/
righttodevelopment/
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ملخ�ض  ب��ت��ق��دمي  امل��ج��م��وع��ات  ك��ل��ف  •	
والتنمية  الإن�صان  حقوق  بني  للعالقة 

تكون  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  و  ال��ب�����رشي��ة، 

من  حق  التنمية  يف  احل��ق   - كالتاىل: 

حقوق الن�صان، وحق ال�صعوب يف تقرير 

امل�صري، حق الدولة فى و�صع �صيا�صيات 

امنائية وطنية. 

اأمثلة حقوق الإن�صان ولها موؤ�رشات  	•من 
لقيا�ض مدى حتقيقها: احلق يف م�صتوى 

دخل  مبتو�صط  ويقا�ض  ك��اف  معي�صي 

مبعدل  يقا�ض  العمل  فى  واحلق   ، الفرد 

البطالة، واحلق يف التعليم يقا�ض مبعدل 

اللتحاق. 

	•ميكنك هنا عر�ض ق�صية حقوق الإن�صان 
من خالل احلق فى التنمية.

لالبحار  الطالب  توجيه  ميكنك  هنا  •	
لالطالع  الدولية  املعلومات  �صبكة  فى 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع م����واد »اإع�����الن احل���ق فى 

ttps://  : التاىل  املوقع  على   « التنمية 

www .un .org /ar /events /

/righttodevelopment

قضية الدرس :

امل�صوؤولية  بها  تهتم  التى  الق�صايا  واأكدعلى   « املجتمعية  وامل�صئولية  الب�رشية  التنمية   « ق�صية  عر�ض  ميكنك  •	
املجتمعية كحقوق الإن�صان وال�صفافية وممار�صات العمل وتنمية املجتمع ،كما توؤكد على عالقة امل�صوؤلية املجتمعية 

واإر�صاله  الب�رشية«  والتنمية  املجتمعية  »امل�صئولية  املدر�صية عن  لالإذاعة  اطلب كتابة مقال  ثم  الب�رشية،  بالتنمية 

لأ�صدقائهم عرب مواقع التوا�صل الجتماعى. 

ملخص الدرس:
	•اطلب من الطالب ا�صتخال�ض عنا�رش الدر�ض الرئي�صة وتدوينها فى كرا�صاتهم. 

التقومي
القادم ما  للدر�ض  ا�صتعدادًا  الطالب  التاىل على  ال�صوؤال  اطرح  والتديبات. ثم  التدريبات بالأن�صطة  الطالب بحل  	•كلف 

هذه املوؤ�رشات التى حتدد م�صتوى التنمية الب�رشية لدول العامل وكيف يتم ح�صابها؟

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم

103

     

والجدول التالي يوضح بعض حقوق اإلنسان وما يقابلها من مؤشرات لقياس 
مدى تحقيقها:

جدول (١)� حقوق اإلنسان وما يقابلها من مؤشرات لقياسها.
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الدرس الثانى : مؤشرات التنمية البشرية

مقدمة الدر�س

يتناول الدر�ض املق�صود باملوؤ�رشات واأهميتها، وموؤ�رشات التنمية القت�صادية والتى منها معدلت الدخل والفقر 

والبطالة، فى حني ت�صمنت موؤ�رشات التنمية الب�رشية موؤ�رشات �صحية وتعليمية؛ اأهمها معدل الإنفاق العام على 

ال�صحة، ومعدل وفيات الأطفال اأقل من خم�ض �صنوات، ومتو�صط العمر املتوقع عند امليالد، ومعدل الإنفاق العام 

على التعليم، ون�صبة القيد الجمالية، ومعدل الأمية.

كما يتناول دليل التنمية الب�رشية من حيث اأبعاده وطريقة ح�صابه، هذا بالإ�صافة اإىل دليل التنمية املرتبط بنوع 

اجلن�ض ودليل التمكني املرتبط بنوع اجلن�ض     

اأهداف الدر�س 

فى نهاية الدر�ض ينبغي اأن يكون الطالب 

قادرًا على اأن :

املفاهيم  من  لكل  �صحيحًا  تعريفًا  	•ي�صع 
الأبعاد  متعدد  الفقر   – املوؤ�رش   : التالية 

– معدل  الأطباء  – معدل  – الع�صوائيات 
وفيات الأطفال

	•يف�رش اأهمية موؤ�رشات التنمية
الدول  العربى  للوطن  خريطة  على  	•يوزع 

ذات الدخل املتو�صط.

القت�صادية  التنمية  بني  العالقة  	•ي�صتنتج 
و الب�رشية

	•يعدد موؤ�رشات ال�صحة
الدول  العربى  الوطن  خريطة  من  	•ي�صتنتج 
املعدل  عن  بها  الأطباء  معدل  يزيد  التى 

العاملى. 

	•يبدى راأيه فى دليل التنمية الب�رشية
لإح��دى  الب�رشية  التنمية  دليل  	•يح�صب 

الدول.

املفاهيم  

معدل   – اخل��ام  الوفيات  معدل 

 – اخلام�صة  دون  الأطفال  وفيات 

دليل التنمية

املهارات والقيم

 – الناقد   – البتكارى  التفكري 

املهارات احلياتية – الو�صول اإىل 

احرتام    - وتقيمها  املعلومات 

العمل – التعاون  

الق�ضايا 

ح��ق��وق الإن�����ص��ان – ال��ع��ومل��ة – 

ال�صحة الوقائية – الأمن القومى 

– ال�صتخدام الآمن للتكنولوجيا

الزمن :  3 ح�ص�ض 

املكان : 

حجرة الدرا�صة، حجرة امل�صادر 

م�ضادر التعلم : 

الكتاب املدر�صى ، بطاقات ، �صور، خرائط، 

�صبكة النرتنت، اأ�صكال بيانية .

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

الع�صف الذهنى – دورة التعلم – املنظمات 

الكت�صاف   – التعاونى  التعلم   - املتقدمة 

خرائط   – واحل���وار  املناق�صة    - املوجه 

املفاهيم- الذكاءات املتعددة- ا�صرتاتيجية 

الت�صاوؤل الذاتي

الوحدة الرابعة
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خطوات السير فى الدرس 
التهيئة: 

ا�صرتاتيجية دورة التعلم 

التحري  التعلم على عملية  دورة  تقوم 

وال�صتق�صاء والبحث التي توؤدي اإىل التعلم 

التهيئة  مرحلة  هى  مراحل  بعدة  ومتر   ،

ال�صتك�صاف  مرحلة  و  النتباه،  جذب  اأو 

و   ، التو�صيع  ومرحلة  التف�صري  اأومرحلة 

مرحلة التقومي.

	•اأخرب الطالب اأن : م�صتوى التنمية يتحدد 

 ، الأفراد  اأ�صياء منها متو�صط دخل  بعدة 

وهناك اأ�صياء اأخرى هل تعلمها؟ واطرح 

ال�صوؤال ال�صابق على الطالب.

	•اتركهم نحو دقيقة وتلقى الإجابات.

اجلدول  وقراءة  ملالحظة  الطالب  وجه  •	

�صفحة 104 .

مقدمًا  ؟   تليه  التى  الأ�صئلة  لهم  وجه  •	

حالة  فى  الراجعة  والتغذية  امل�صاعدة 

الطلب من قبل الطالب، على اأن يتو�صل الطالب اإىل ما يلى: 

2013 م . 	•م�صدر اجلدول - منظمة الأمم املتحدة، تقرير التنمية الب�رشية و�صنة الن�رش 

على  و�صجلها  لالأ�صئلة  اجابات  من  اإليه  تو�صلت  ما  عر�ض  جمموعة  كل  من  اطلب  للجدول  عنوان  اأف�صل  لتحديد  •	

ال�صبورة ثم تو�صل اإىل اأف�صل عنوان.

م�صتخدمًا خريطة العامل �صيا�صيًا و�صح للطالب اأن:

، واأن دولة الرنويج  اآ�صيا  اأفريقيا والإمارات تقع فى قارة  اأوربا، و�صرياليون تقع فى قارة  اإىل قارة  	•الرنويج تنتمى 

اأكرث تقدماً من الإمارات و�صرياليون والدليل على ذلك ارتفاع متو�صط دخل اأفرادها وانخفا�ض معدل وفيات اأطفالها 

وارتفاع متو�صط �صنوات الدرا�صة عن املعدلت العاملية، و �صبب تقدم الرنويج وتاأخر �صرياليون اهتمام الأوىل بالتعليم 

وال�صحة ....

 ميكنك توجيه الطالب اإىل ن�صاط )1( بالأن�صطة والتدريبات �صفحة 38.

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

يضع تعريًفا صحيًحا لكل من المفاهيم  
التالية: المؤشر ـ الفقر متعدد األبعاد ـ 
معدل األطباء ـ معدل وفيات األطفال 

أقل من خمس سنوات.

يفسر أهمية مؤشرات التنمية. 

يوزع على خريطة الوطن العربي  
الدول ذات الدخل المتوسط..

يستنتج العالقة بين التنمية االقتصادية  
والبشرية.

يعدد مؤشرات الصحة. 

يستنتج من خريطة الوطن العربي  
الدول التي يزيد بها معدل األطباء عن 

المعدل العالمي. 

يبدى رأيه في دليل التنمية البشرية. 

يحسب مستوى التنمية البشرية إلحدى  
الدول.

مفاهيم الدرس
الفقر متعدد األبعاد ـ معدل وفيات األطفال 

دون الخامسة ـ دليل التنمية البشرية

المهارات والقيم
التفكير االبتكاري ـ الناقد ـ المهارات  

الحياتية ـ جمع المعلومات وتقييمها ـ 
احترام العمل ـ التعاون

القضايا المتضمنة 
العولمة. 

الصحة الوقائية. 

األمن القومي. 

الدرس الثاني

مؤشرات التنمية البشرية 

استعد للدرس

:   /  

.         

  
 

 

   
(  )

  
 

    
(   ) 
   

        :

حدد مصدر البيانات التي بالجدول وعام النشر.  

اقترح أفضل عنوان للجدول.  

ما القارة التي تنتمي إليها كل دولة؟  
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عرض الدرس :
ا�صرتاتيجية املناق�صة واحلوار

با�صتخدام ا�صرتاتيجية املناق�صة واحلوار: 

موؤ�رشات  اأهمية   « ال�صبورة  على  اكتب  •	
التنمية »

اأهمية  ما  �صوؤال:  الطالب  على  اط��رح  •	
موؤ�رشات التنمية؟ 

تلقى  ثم  للتفكري  دقيقة  الطالب  اترك  •	
اأن  على  ال�صبورة  على  اكتبها  اإجاباتهم 

تتلخ�ض فى :

ت�صخي�ض وحتديد حجم امل�صكالت  ( 

ت��اأخ��ر  اأو  ت��ق��دم  م���دى  م��ع��رف��ة  ( 

املجتمعات .            

الوقوف على ما حتظى به اأو تفتقر  ( 

اإليه الدولة .

متابعة وتقييم اخلطط وال�صيا�صات  ( 

الالزمة لتحقيق الأهداف ق�صرية وطويلة 

الأجل.

الذكاء  ذوى  من  الطالب  اأح��د  تخري  •	
ال��ل��غ��وى امل��رت��ف��ع ل���ق���راءة اأ���ص��ف اإىل 

واملرتبطة   104 �صفحة  معلوماتك 

خ�صائ�ض موؤ�رشات التنمية، وثانية خا�صة بالعامل الباك�صتانى حمبوب احلق.

ا�صرتاتيجية خرائط املفاهيم :

كلف الطالب بتلخي�ض موؤ�رشات التنمية فى ر�صم تخطيطى وناق�صه معهم.

ا�صرتاتيجية التعلم التعاونى:

ق�صم الطالب اإىل خم�ض جمموعات وقم باإعداد كروت ثم وزعها مبثابة كرت لكل جمموعة، وكل كرت يت�صمن جمموعة 

اأ�صئلة كما يلى:

املجموعة الأوىل:  ما موؤ�رشات التنمية القت�صادية؟ 

هل متو�صط دخول الأفراد مت�صاو على م�صتوى العامل؟ 

	•وبتوظيف مهارات قراءة وحتليل اخلرائط وجه اأع�صاء املجموعة اإىل مالحظة اخلريطة )1( وت�صنيف دول الوطن العربى 
اإىل اأربع فئات وفقاً ملتو�صط دخل الأفراد وا�صتنتج ملاذا تتباين الدخول بني دول الوطن العربى؟

ما املق�صود بخط الفقر؟ 

ماذا يحدث اإذا انخف�ض الدخل عن 2 دولر للفرد؟ 

الوحدة الرابعة

105

     

من خالل البيانات المتوافرة حدد أي الدول متقدمة ولماذا؟  

ما توقعاتك لمستقبل الثالث دول في ضوء بيانات الجدول السابق؟  

أي الدول تكون نموذًجا لمصر يحتذى به؟ ولماذا؟  

مما سبق نستنتج أن: هناك دوًال متقدمة وأخرى نامية ولتحديد مدى تقدم 
لقياس مستوى  المتحدة عدة مؤشرات  األمم  الدول، وضعت  تأخر  أو 
التنمية البشرية، وصلت هذه المؤشرات إلى ١٨٠ مؤشًرا وتم تحديدها 
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى ١٩ مؤشًرا منها: متوسط الدخل ـ 
معدل الفقر ـ المالمح الرئيسة للصحة ـ مؤشرات الحالة التعليمية ـ قوة 

العمل ـ البطالة ـ الفجوات بين الريف والحضر.

:     
تشخيص وتحديد حجم المشكالت للوقوف على الوضع الراهن تمهيًدا لوضع   

أفضل الحلول.

قياس مقدار استفادة المجتمع من خطط التنمية.  

معرفة مدى تقدم أو تأخر المجتمعات.  

الوقوف على ما تحظى به أو تفتقر إليه الدولة في بعد من األبعاد (صحة ـ   
تعليم ـ دخل ...).

متابعة وتقييم الخطط والسياسات الالزمة لتحقيق األهداف قصيرة وطويلة   
األجل. 

وألهمية مؤشرات التنمية البشرية ... تعال نتعرفها بشئ من التفصيل:

مؤشرات التنمية االقتصادية أوالً:
:      

١  الدخل: 
يعد الدخل الفردي مؤشًرا جيدا للنمو االقتصادي للدولة، ويختلف متوسط   

دخل الفرد من دولة ألخرى بالوطن العربي.

مستويات  أربعة  إلى  العربية  الدول  صنف  ثم  التالية  الخريطة  الحظ   
زمالئك  مع  تعاون  ثم  القومي،  الدخل  من  الفرد  نصيب  متوسط  حسب 

لبحث أسباب اختالف الدخول بين الدول العربية.

أضف إلى معلوماتك:
    :  
    
    
     
     
    
     
     

.    

أضف إلى معلوماتك:
 :     

 .    
 .    
 .   
 .     

أضف إلى قاموسك  
     :
      
     
.     
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بالفقر  املق�صود  ما  الثانية:  املجموعة 

القت�صادى؟  ما الفرق بني الفقر القت�صادى 

الفقر  معدلت  وما  الأبعاد؟   متعدد  والفقر 

القت�صادى ومتعدد الأبعاد بالوطن العربى 

وملاذا الفجوة بني الإثنني ؟

وبتوظيف مهارات قراءة وحتليل الأ�صكال 

البيانية: وجه اأع�صاء املجموعة اإىل قراءة 

الذى يو�صح تطور  البيانى  ال�صكل  وحتليل 

معدل الفقر فى م�رش، حمدداً عدد ال�صنوات 

ال�صنوات  واأى  ؟  ال�صكل  يو�صحها  التى 

انخف�ض بها معدل الفقر وما اأكرث ال�صنوات 

ارتفاعاً؟ وملاذا؟  حول ال�صكل البيانى اإىل 

جدول؟

بالعاطل؟  املق�صود  ما  الثالثة:  املجموعة 

التنمية؟ ما  اأهم موؤ�رشات  البطالة من  هل 

معدلت  تتقارب  هل  ذل��ك؟   على  الدلئل 

للمعدل  العربى  وال��وط��ن  مب�رش  البطالة 

العاملى وما راأيك؟ ومن وجهة نظرك البطالة اأم الفقر الأ�صبق؟

كيف يتم ح�صاب معدل البطالة؟

 املجموعة الرابعة: هل ل توجد موؤ�رشات للتنمية القت�صادية �صوى الدخل والفقر والبطالة؟ دلل على راأيك؟

 املجموعة اخلام�صة: خل�ض موؤ�رشات التنمية القت�صادية وهل ميكن العتماد عليها فقط فى ت�صنيف دول العامل وفقاً 

مل�صتوى التنمية؟

	•حدد خم�ض دقائق لكل املجموعات لإجناز املهمة املكلف بها كل جمموعة.

اإليه من نتائج فى �صوء الأ�صئلة التى بالكرت املخ�ص�ض لها. 	•اطلب من كل جمموعة تعر�ض ما تو�صلت 

اإليه املجموعات فيما يلى: 	•علق على نتائج كل جمموعة ، وخل�ض ما تو�صلت 

	•متو�صط دخل الفرد اأحد موؤ�رشات التنمية ويختلف من دولة لأخرى وفقاً مل�صادر دخل كل دولة، وهناك اأربع فئات 

من الدخل بالوطن العربى كما تو�صحها اخلريطة )1( قم بت�صنيف دول الوطن العربى وفقاً ملعدلت الدخل.

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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  ...          
   

 

٢  الفقر: 
يعد الفقر من أهم مقاييس ومؤشرات التنمية االقتصادية في الدولة، ومن 

أنواعه الفقر االقتصادي والفقر متعدد األبعاد.

عن  يقل  الذي  «الدخل  بأنه  الدخل)  (فقر  عرف    قد 
دوالرين في اليوم للفرد» أما    فقد عرفته األمم المتحدة 
الشديد من حاجات اإلنسان األساسية، وهذا  بالحرمان  بأنه: حالة تتصف 
الفرق  التعريف االقتصادي. (ناقش معلمك في  التعريف أكثر شمولية من 

التعريفين). بين 

قد وصلت معدالت الفقر االقتصادي بالوطن العربي إلى أقل من ٤٪ من 
سكانه، ولكن بحساب الفقر متعدد األبعاد بلغت نسبته إلى ٢٦٪ من إجمالي 

سكان الوطن العربي.

.           ( ) 

ابحث وتعرف:
     
    
    
    
    

.www.idsc.gov.eg 

أضف إلى قاموسك  
   :Poverty line   
     
      

.  
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دولر   2 عن  الفرد  دخل  انخف�ض  اإذا   	

من  نوعني  وهناك  فقرياً  يعد  اليوم  فى 

الأبعاد،  متعدد  وفقر  اقت�صادى  فقر  الفقر 

وهناك فجوة بني معدل الفقرين فى الوطن 

من  الأدنى  احلد  يعنى:  الفقر  خط  العربى. 

الدخل الذى يحتاجه الفرد اأو الأ�رشة حتى 

ميكنه اإ�صباع حاجاته الأ�صا�صية.

مع  للتنمية  موؤ�رشاً  تعد  البطالة  اأن  	•كما 

التاأكيد على املق�صود بالعاطل.

	•هناك موؤ�رشات اقت�صادية اأخرى كمعدل 

املوارد  ا�صتغالل  معدل   ، الطاقة  ا�صتهالك 

 ، الزراعية  والأر����ض  كاملياه  الطبيعية 

معدل  ال�صتثمار،  معدل  الدخ��ار،  معدل 

فروع البنوك ،ووجه طالبك اإىل ال�صتعانة 

ب�صبكة املعلومات الدولية ومكتبة مدر�صتك 

وحتت اإ�رشاف معلمك للتعرف عليها.

ل  وح��ده��ا  الق��ت�����ص��ادي��ة  	•امل���وؤ����رشات 

ال�صحة  كموؤ�رشات  ومنها  وتاأثراً  تاأثرياً  الأكرث  الب�رشية  التنمية  موؤ�رشات  فهناك  بالدولة  التنمية  م�صتوى  عن  تعرب 

والتعليم

اأ�صباب ونتائج م�صكلة البطالة و�صبل الق�صاء عليها. 	••ميكنك عزيزى املعلم توجيه الطالب اإىل مناق�صة 

 ا�صرتتيجية التدري�ض التبادىل:

	•ابداأ باإثارة انتباه الطالب » باأن لل�صحة موؤ�رشات ت�صهم فى حتديد امل�صتوى التنموى للدول«

	•ق�صم الطالب اإىل اأربع جمموعات.

	•ميكنك عزيزى املعلم اأن تتبع اأن�صطة التدري�ض التبادىل الأربعة دون التقيد برتتيب معني لها .

	•اطلب من قائد كل جمموعة قراءة املوؤ�رشات ال�صحية وو�صع خط حتت املفاهيم والتعبريات غري املفهومة ال�صعبة ، 

ووجه ال�صوؤال التاىل ما املوؤ�رشات ال�صحية وعالقاتها بالتنمية الب�رشية؟  وتلق اإجابات الطالب ثم قدم لهم التغذية 

الراجعة املنا�صبة مو�صحًا لهم على ال�صبورة  اأن املوؤ�رشات ال�صحية بعد من اأبعاد قيا�ض التنمية الب�رشية .

الوحدة الرابعة

107

يتضح من الشكل البياني المقابل أن معدل الفقر االقتصادي في مصر قد بلغ 
١٧٪ من جملة السكان عام ٢٠٠٠م، ثم ارتفع إلى ٢٨٪ في عام ٢٠١٣م، ويرجع 
ذلك إلى عدة أسباب أهمها؛ انخفاض الدخل القومي والزيادة السكانية الكبيرة 
وانخفاض معدالت النمو االقتصادي، وعدم االستقرار السياسي.   

        

٣  البطالة: 
المجتمعات، ولذلك  التنمية في أي مجتمع من  البطالة من مؤشرات  تعد 
تحرص الدول على التعرف على معدالتها من خالل التعدادات الدورية للسكان، 
إلى ١٣٪ من إجمالي  البطالة  الدولية ارتفاع نسبة  العمل  وقد أعلنت منظمة 
القوى العاملة على مستوى العالم، وبلغت نسبة البطالة بالوطن العربي ١٦٪ 

عام ٢٠١١م.

وحسب نتائج تعداد السكان في مصر والذي أجري في عام ٢٠٠٦ م بلغت 
نسبة البطالة نحو ١٠٫٣٪، ولكن ارتفعت النسبة عام ٢٠١٢م لتصل إلى ١٢٫٥ ٪  

  ...      

: أي منها أسبق من اآلخر - الفقر أم البطالة - وأي منها سبًبا وأي   
منها نتيجة.

هناك مؤشرات اقتصادية أخرى منها معدل استهالك الطاقة، معدل استخدام 
الموارد الطبيعية كالمياه واألرض الزراعية، معدل االدخار، معدل االستثمار، 
معدل فروع البنوك ...يمكنك االستعانة بشبكة المعلومات الدولية ومكتبة 

مدرستك وتحت إشراف معلمك للتعرف عليها.

عن  تعبر  ال  فقط  االقتصادية  المؤشرات  بأن:  القول  يمكن  سبق  مما 
مستوى التنمية بالدولة فهناك مؤشرات التنمية البشرية األكثر تأثيًرا 
وتأثًرا ومنها مؤشرات الصحة والتعليم، وفي إجمالها تحدد مدى تقدم 

أو تأخر الدول ... فماذا تعرف عن تلك المؤشرات؟

مؤشرات التنمية البشرية ثانًيا:
١  المؤشرات الصحية

تعكس المؤشرات الصحية الكثير عن مدى تقدم أو تأخر الدول في الجانب 
الصحي، كما أنها تؤثر في خطط وسياسات الدولة في جميع المجاالت سواء 

أضف إلى قاموسك  
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والتعبريات  املفاهيم  حتويل  ااط��ل��ب   �

وا�صتف�صارات  ت�صاوؤلت  اإىل  ال�صعبة  

ما  ليعر�ض  عنها  الإج��اب��ة  ملحاولة 

على  اكتبها  ثم  اأ�صئلة  من  اإليه  تو�صلوا 

ال�صبورة ملناق�صتها فى حوار تبادىل بني 

تكون  املتوقع  من  والتى  املجموعات 

كالتاىل:

1. ما اأهم املوؤ�رشات ال�صحية؟

على  ال��ع��ام  ب��الإن��ف��اق  املق�صود  م��ا   .2

لالإنفاق  العاملى  املعدل  وما  ال�صحة؟ 

الدول  اأعلى  وم��ا  ال�صحة؟  على  العام 

فى الإنفاق على ال�صحة؟ وما املق�صود 

بالناجت املحلى الإجماىل؟

وكيف  الأط��ب��اء؟  مبعدل  املق�صود  ما   .3

يقا�ض؟ وما املعدل العاملى لالأطباء؟ 

4. من خالل اخلريطة �صنف الدول العربية اإىل دول معدل الأطباء بها اأعلى من املعدل العاملى واأخرى اأقل من املعدل 

العاملى؟

5. ما املق�صود مبعدل هيئة التمري�ض؟ وكيف يقا�ض؟ وما املعدل العاملى لهيئة التمري�ض؟ 

6. ما اأوجه الت�صابه بني معدل الأطباء ومعدل هيئة التمري�ض؟

	•ناق�ض الطالب فى الأ�صئلة التى قاموا بطرحها ثم قدم لهم التغذية الراجعة املنا�صبة.

107،  و �صفحة 108، وذلك ل�صتخال�ض الأفكار الرئي�صية والربط  ل�صفحة  اجليدة  بالقراءة  جمموعة  كل  قائد  	•كلف 

بينها وو�صع اجابات للت�صاوؤلت ال�صابقة.

	•كلف كل املجموعات بتقدمي ملخ�ض ملوؤ�رشات الإنفاق العام على ال�صحة ومعدل الأطباء ومعدل هيئة التمري�ض. 

108 »طريقة ح�صاب معدل الأطباء«. اأ�صف اإىل معلوماتك �صفحة  اإىل قراءة  اأن توجه الطالب  	•ميكنك عزيزى املعلم 

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم

108(    )      

على المدى القريب أو المدى البعيد كالتعليم، والتنمية االقتصادية بصفة عامة، 
واليك بعض المؤشرات الصحية: 

: يشمل مجموع ما ينفق على الجانب الصحي  أ    
التأمينات  الخارجية وصناديق  والمنح  والقروض  الحكومة  ميزانية  من 
الصحية واالجتماعية. بلغ المتوسط العالمي لإلنفاق العام على الصحة 
٦٫٥٪ من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لدول العالم ٢٠١٣م، ومن أولى 
الدول إنفاًقا على الصحة الواليات المتحدة األمريكية وكوبا وأدنى الدول 

إنفاًقا غينيا. 

: يقصد به عدد األطباء العاملين لكل ١٠٠٠ نسمة من السكان  ب  

وقد بلغ المعدل العالمي لألطباء ١٫٤ طبيب لكل ١٠٠٠ نسمة، وتوضح 
الخريطة التالية ما يلي:

تحتل قطر ومصر واألردن وعمان المراكز األولى بين  الدول العربية لمعدل   
األطباء، بينما تعد السودان وجيبوتي أقل الدول العربية في معدل األطباء، أما 
الصومال وجزر القمر فلم يحدد معدل األطباء بها نظًرا لعدم توفر بيانات عنها.

.       ( ) 
: يعد هيئة التمريض أساس نجاح العملية الصحية،  جـ   

العاملين لكل ١٠٠٠ نسمة من  الممرضين  الممرضين يعني عدد  ومعدل 
السكان. وبلغ المعدل العالمي ٣٫٣ ممرض لكل ١٠٠٠نسمة. وقد ارتفع 

ابحث وتعلم:
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وتوظيف  واحل���وار  املناق�صة  با�صتخدام 

مهارة قراءة وحتليل اخلرائط:

وفيات  خريطة  ملالحظة  الطالب  وجه  •	
و�صنف  �صنوات  خم�ض  من  اأق��ل  الأط��ف��ال 

دول الوطن العربى اإىل �صت فئات خمتلفة 

حم���دداً اأق��ل ال���دول واأع��ل��ى ال���دول ملعدل 

وفيات الأطفال. 

على  اطرح  الذهني  الع�صف  با�صتخدام  •	
الطالب ال�صوؤال التاىل:

اأ�صباب انخفا�ض معدل وفيات  ما  ( 

الأطفال على م�صتوى العامل ؟

الذكاء  ذوى  م��ن  ال��ط��الب  اأح��د  تخري  •	
اأ�صف  وحتليل  لقراءة  املرتفع  الريا�صى 

واملرتبطة   109 �صفحة  معلوماتك  اإىل 

من  اأق��ل  الأط��ف��ال  وفيات  معدل  بح�صاب 

خم�ض �صنوات.

فى  لالإبحار  الطالب  توجيه  ميكنك  	•هنا 
املزيد  ملعرفة  الدولية  املعلومات  �صبكة 

عن :

complete.pdf/http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13  :موؤ�رشات ال�صحة•	

www.ncwegypt.com :املجل�ض القومي للمراأة لتعرف حجم اجلهود لرعاية املراأة امل�رشية•	

ا�صرتاتيجية فكر زاوج �صارك

وتعتمد على ا�صتثارة الطالب كي يفكروا كل على حدة، ثم ي�صرتك كل طالبني معًا وكل زوجني من الطالب

	•اكتب على ال�صبورة : » ارتفع متو�صط العمر املتوقع على م�صتوى العامل من 45 عاماً اإىل 71 خالل ن�صف قرن«فما 

الأ�صباب التى اأدت اإىل ذلك؟ وهل يختلف متو�صط العمر املتوقع بني دول الوطن العربى؟

. اإجابته ب�صكل منظم  اأكرب قدر ممكن من الأ�صباب ، ثم يكتب كل طالب  اإىل  	•دع كل طالب يفكر مبفرده  للو�صول 

اأو لكل طالب يختار زميله ويدور احلوار بني كل زميلني ثم ي�صارك كل زوجني اأو اأكرث من    	•ق�صم الطالب اإىل ثنائيات 

الطالب فى مناق�صة ما تو�صلوا اإليه ثم يقوم اأحد الطالب بعر�ض الآراء على الف�صل كله.

على اأن يتم التو�صل اإىل اأنه من اأ�صباب ارتفاع متو�صط العمر عاملياً حت�صني امل�صتوى ال�صحى وانخفا�ض معدل الوفيات 

العام والنوعى.

الوحدة الرابعة

109

معدل هيئة التمريض عن المعدل العالمي في كل من مصر وليبيا وقطر 
وعمان واألردن والكويت واإلمارات، في حين انخفض عن المعدل العالمي 

في باقي الدول العربية.

: عدد وفيات األطفال دون  د      

الخامسة لكل ١٠٠٠ من المواليد األحياء.

وقد انخفضت وفيات األطفال على مستوى العالم؛ ففي عام ٢٠١٠ قدرت   
وفيات األطفال دون الخامسة بنحو ٥٥ لكل ألف مولود حي، مقابل ٩٠ لكل 
ألف مولود حي في عام ١٩٩٠، بانخفاض بلغ نسبته ٣٥٪، الرتفاع مستوى 

الخدمات الصحية ونشر الوعي الصحي لسكان العالم.

الحظ الخريطة التالية لمعدل وفيات األطفال دون الخامسة بالوطن العربي    
٢٠١٠ ثم استنتج أكبر وأقل الدول لمعدل وفيات األطفال؟

.          ( ) 
: ويمثل عدد السنوات التي يتوقع أن  هـ     

يعيشها مولود جديد إذا ظلت معّدالت الوفاة عند والدته على حالها طيلة 
فترة حياته.

وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميالد في الدول العربية من ٤٥ سنة   
عام ١٩٦٠ إلى ٧١ سنة عام ٢٠١٢م، ليزيد بذلك عن المتوسط العالمي للعمر 
المتوقع الذي يبلغ ٧٠ سنة، يرجع ذلك إلى تحسن الرعاية الصحية وانخفاض 

أضف إلى معلوماتك:
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	•ومن خالل اخلريطة )5( و�صح اأن هناك 

خم�ض فئات ملتو�صط العمر املتوقع اأعلى 

التى  الدول  ومن  عام   75 عن  تزيد  فئة 

واأقل  والإم��ارات،  ليبيا  الفئة  هذه  متثل 

بها دولة  50 و60 عاماً وتقع  فئة بني 

موريتانيا وال�صومال.

اأن  اإىل  الإ�صارة  املعلم  عزيزى  وميكنك  •	

هناك موؤ�رشات �صحية اأخرى تتمثل فى 

معدل وفيات الأمهات  

موجهاً الطالب اإىل قراءة وحتليل » اأ�صف 

اإىل معلوماتك« �صفحة 110.

	•وميكنك هنا اأي�صًا عر�ض ق�صية ال�صحة 

موؤ�رشات  معرفة  خ��الل  م��ن  الوقائية 

مكونات  من  مكون  تعد  التى  ال�صحة 

من  العوملة  وق�صية  الب�رشية،  التنمية 

العاملية  املوؤ�رشات  على  التعرف  خالل 

ملعدلت البعد ال�صحى.

ميكنك توجيه الطالب لالإبحار فى �صبكة املعلومات الدولية ملعرفة املزيد عن :

)http://data.albankaldawli.org/indicator/SH.STA.MMRT :  معدل وفيات الأمهات

ا�صرتاتيجية املت�صابهات

هى ا�صرتاتيجية تعتمد على ربط مو�صوعني مت�صاويني فى درجة العمومية وال�صعوبة وبينهما عنا�رش م�صرتكة بهدف 

جعل غري املاألوف ماألوفًا وتتم فى عدة خطوات :

الأمية ومعدل  واأي�صًا مفهومى معدل  ال�صحة،  العام على  والإنفاق  التعليم  العام على  الإنفاق  	•اطرح مفهومى معدل 

البطالة.

اخل�صائ�ض  وحتديد  امل�صرتكة،  اخل�صائ�ض  وحتديد  مفهومني  كل  بني  الت�صابه  مدى  تقدمي  الطالب  من  اطلب  •	

املختلفة.

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم

110(    )      

معدالت الوفيات، ويمكن تصنيف الدول العربية حسب العمر المتوقع عند 
الميالد إلى خمس مجموعات كما توضحها الخريطة التالية (ناقشها مع معلمك):

.        ( ) 

هناك مؤشرات صحية أخرى تعاون مع زمالئك في البحث عنها ملخًصا 
أهدافها وكيفية حسابها إحصائيًّا. 

٢  مؤشرات التعليم:
تتحدد أهمية مؤشرات التعليم في مدى تأثيرها في المجال الصحي بمؤشراته 
(معدل األطباء، ومعدل الوفيات ....)، الذي يوفر بدوره القوى العاملة المؤهلة 
المدربة التي تمتلك المعرفة والمهارات الالزمة للعمل مما يحسن مستوى الدخل 
المحددة للمستوى الصحي،  العوامل  التعليمي يعد أحد  القومي. والمستوى 
ويشكل الوعي الصحي الذي يعول عليه كثيًرا في مجال الصحة الوقائية، ويؤثر 

على معدالت المواليد والوفيات والعمر المتوقع عند الميالد.

وتتنوع المؤشرات التعليمية وجميعها تعكس مدى تقدم أو تأخر الدولة 
ومن هذه المؤشرات:

: مجموع اإلنفاق العام على التعليم من الحساب  أ    
الجاري ومن رأس المال، ويحسب بالنسبة المئوية من الدخل القومي 

اإلجمالي (أو الناتج القومي اإلجمالي).

أضف إلى معلوماتك:
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	•وتو�صل اإىل اأن معدل الإنفاق العام على 
التعليم وال�صحة يت�صابهان فى اأنهما ي�صمال 

اأو  جمموع ما ينفق على اجلانب ال�صحى  

التعليمى من ميزانية احلكومة  والقرو�ض 

واملنح اخلارجية، ويح�صبا بالن�صبة املئوية 

من الدخل القومى الإجمايل ، كما تعد كوبا 

التعليم  على  انفاقًا  العامل  دول  اأوىل  من 

الإنفاق  معدل  فى  يختلفا  ولكن  وال�صحة. 

لل�صحة و%4.9   %6.5 العاملى حيث يبلغ 

للتعليم.

كالهما  البطالة  و  الأمية  معدىل  هكذا  •	
الدول  جميع  وت�صعى  للتنمية  م��وؤ���رشات 

طريقة  فى  ومت�صابهان  تخفي�صهما  اإىل 

احل�صاب.

من  وال�صتنتاج  لقراءة  الطالب  وجه  •	
العامل  فى  املتعلمني  لن�صب   )5( خريطة 

اأعالها  فئات  خم�ض  اإىل  العامل  وت�صنيف 

ن�صب املتعلمني 90% فما فوق ومتثلها عدة 

دول منها الوليات املتحدة الأمريكية. 

100 مطروح منها ن�صبة املتعلمني. اأن ن�صبة الأمية ت�صاوى  	•ميكنك تو�صيح 
	•اطرح ال�صوؤال التاىل ما املق�صود بالأمية؟

 : 	•ميكنك توجيه الطالب لالإبحار فى �صبكة املعلومات الدولية ملعرفة املزيد عن 
complete.pdf/http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13          معدل الإنفاق العام على التعليم

ا�صرتاتيجية املناق�صة واحلوار: 

100%؟ حدد  قيد  ن�صبة  اإىل  الو�صول  ال�رشورى  من  وهل  الجماىل؟  القيد  بن�صبة  املق�صود  ما  التاىل  ال�صوؤال  اطرح  •	
دقيقة للتفكري.

بم�صتوى  القيد الجماىل تعنى مجموع عدد امل�صجلني  ن�صبة  اأن  اإليه ويتلخ�ض فى  الطالب بعر�ض ما تو�صلوا  	•كلف 
تعليمي معين، بغ�ض النظر عن ال�صن، معبرا عنه كن�صبة مئوية من ال�صكان ال�صن الر�صمية لاللتحاق بنف�ض امل�صتوى 

التعليمى يف عام درا�صي معين، وبلوغ ن�صبة قيد اإجمالية قيمتها 100% اأمر �صروري ولي�ض كافيا لتحقيق التعليم جلميع 

طفال املوؤهلني لأنه قد يكون من امل�صجلني بامل�صتوى التعليمى خارج الفئة العمرية التى تناظر هذا امل�صتوى. الأ

الوحدة الرابعة
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يقدر متوسط نسبة اإلنفاق العالمي على التعليم نحو ٤٫٩٪، وفي الدول   
العربية حوالي ٣٫٩٪ في عام ٢٠١٠ م، ومن أولى دول العالم إنفاًقا على 
التعليم كوبا وأيسلندا ١٢٪ من الدخل القومي، وأدنى الدول إنفاًقا جمهورية 
أفريقيا الوسطى ١٫٢٪� (للمزيد يمكنك الرجوع لتقرير األمم المتحدة 

للتنمية البشرية ٢٠١٣م على الموقع التالي:
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hrd13/complete.pdf.

: ب   

مجموع عدد المسجلين بمستوى تعليمي معين، بغض النظر عن السن، معبًرا 
عنه كنسبة مئوية من السكان السن الرسمية لاللتحاق بنفس المستوى التعليمي 

في عام دراسي معين.

وتدل النسبة التي تقارب قيمتها ١٠٠٪ أو تتجاوزها على أن النظام التعليمي 
قادر على استيعاب جميع السكان في سن التعليم، ولكنه ال يدل على نسبة 
المسجلين فعال من هؤالء السكان. وعلى ذلك فإن بلوغ نسبة قيد إجمالية قيمتها 
١٠٠٪ أمر ضروري وليس كافًيا لتحقيق التعليم لجميع األطفال المؤهلين ألنه 
قد يكون من المسجلين بالمستوى التعليمي خارج الفئة العمرية التي تناظر 

هذا المستوى.

: جـ 

تعد من أهم مؤشرات قياس التنمية، لذا تسعى الدول للعمل على القضاء 
على هذه الظاهرة السلبية. 

وبالتالي تهتم الدول بتحديد نسبة هذه الفئة لدورها المهم في مجاالت 
التنمية، فكلما زادت أعداد المتعلمين، أسهم ذلك في نمو ورقي المجتمع.

كلما ارتفع عدد األميين في الدولة ازدادت الحاجة إلى توسيع نطاق التعليم 
االبتدائي وبرامج محو األمية لدى البالغين، في محاولة للقضاء على األمية.

وتوضح الخريطة التالية نسب المتعلمين في دول العالم نسبة إلى إجمالي 
سكان كل دولة، وتم تصنيف دول العالم في ضوء ذلك إلى خمس فئات، الحظها 

على الخريطة التالية وناقش معلمك.

أضف إلى معلوماتك:
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الذكاء  ذوى  م��ن  ال��ط��الب  اأح��د  تخري  •	

اأ�صف  لقراءة وحتليل  املرتفع  الريا�صى 

واملرتبطة   111 �صفحة  معلوماتك  اإىل 

بح�صاب ن�صب النفاق العام على التعليم 

الأمية.  ون�صبة  الجماىل  القيد  ون�صبة 

 112 �صفحة  معلوماتك  اإىل  واأ���ص��ف 

املرتبطة بالأمية التكنولوجية.

	•اطلب من الطالب حتديد ثالث دول ن�صبة 

وثالث   ،%90 من  اأعلى  بها  املتعلمني 

اأخرى تقل بها عن %50 

 )2( ن�صاط  اإىل  الطالب  توجيه  ميكنك  •	

بالأن�صطة والتدريبات �صفحة 38

ا�صرتاتيجية دورة التعلم 

التحري  عملية  على  التعلم  دورة  تقوم  •	

مرحلة  و  النتباه،  جذب  اأو  التهيئة  مرحلة  هى  مراحل  بعدة  ومتر   ، التعلم  اإىل  ت��وؤدي  التي  والبحث  وال�صتق�صاء 

ال�صتك�صاف اأومرحلة التف�صري ومرحلة التو�صيع ، و مرحلة التقومي.

	•اخرب الطالب اأن : فى العقد الأخري من القرن ال�صابق ، قامت الأمم املتحدة بعمل دليل للتنمية ي�صتمل على ثالث اأبعاد 

باأربعة موؤ�رشات، فما املق�صود بدليل التنمية وكيفية ح�صابه؟ واطرح ال�صوؤال ال�صابق على الطالب.

)3( �صفحة 113 واطلب منهم قراءة  �صكل  الطالب ملالحظة وقراءة  ثم وجه  الجابات،  	•اتركهم نحو دقيقتني وتلقى 

اال�صكل قراءة �صامتة، واكت�صاف اأبعاد دليل التنمية وموؤ�رشاته .

 + املتوقع(  العمر  موؤ�رش  3/1) م�صتوى  ي�صاوى  والذى  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�صاب  خطوات  ملعرفة  الطالب  وجه  •	

يف  املوؤ�رش  )قيمة  ي�صاوى  املوؤ�رش  م�صتوى  باأن  علماً   ، املحلى(  الناجت  موؤ�رش  م�صتوى   (  3/1  + التعليم(  دليل   (3/1

الدولة  -  احلد الأدنى للموؤ�رش / احلد الأق�صي للموؤ�رش  -  احلد الأدنى للموؤ�رش ( ، مع ال�صارة اإىل احلدود الق�صوى 

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم

112(    )      

      ( ) 

            
 –       

     .    
   

 

وفي العقد األخير من القرن السابق، قامت األمم المتحدة بجمع مؤشرات 
الدخل والصحة «العمر المتوقع عند الميالد» والتعليم «االلتحاق ومعدل األمية»، 
ووضعها فيما يسمى «دليل التنمية» ويستخدم الدليل لترتيب دول العالم وفًقا 

لمستوى التنمية... فهيا بنا نتعرف ما المقصود بدليل التنمية وكيفية حسابه.

دليل التنمية البشرية ثالًثا:
هو دليل يصدره البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة (UNDP) منذ ١٩٩٠ ويتضمن 
ثالثة أبعاد هي الصحة والتعليم والدخل، ويقاس مستوى هذه األبعاد بالمؤشرات 

التي يوضحها الشكل التالي: 

بالتعاون مع زمالئك:
     
   %    
.%      
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والدنيا ملوؤ�رشات دليل التنمية الأربع كما 

يو�صحها اجلدول )2(.

عن  الطالب  معارف  تو�صيع  ميكنك  	•كما 

قراءة  نحو  الطالب  بتوجيه  التنمية  دليل 

�صفحة  معلوماتك«  اإىل  اأ�صف   « وحتليل 

التعليم،  دليل  مب�صتوى  املرتبطة   113

وفق  ال��دول  ترتيب  بني  الختالف  وم��دى 

الدخل القومى ودليل التنمية الب�رشية.

ا�صرتاتيجية املناق�صة واحلوار :

	•اعر�ض على الطالب ال�صوؤال التاىل: اح�صب 

م�صتوى دليل التنمية للدولة )�ض( مع الأخذ 

فى العتبار عدة معطيات هى : -

متو�صط الدخل املتو�صط = 5100 دولر

العمر املتوقع عند امليالد=73.5  �صنة   

دليل اللتحاق باملدار�ض=%74             

معدل الأمية = 22 %

ل  احلالة  هذه  فى  اأن��ه  للطالب  و�صح  •	

الق�صوى  احلدود  موؤ�رش فى �صوء  م�صتوى كل  لأنه لبد من ح�صاب  �صكل مبا�رش؛  التنمية  دليل  تطبيق معادلة  ميكن 

والدنيا قبل تطبيق معادلة دليل التنمية.

	•فاأ�صاأل الطالب عن طريقة ح�صاب م�صتوى موؤ�رش العمر املتوقع واطلب منهم ح�صابه 

اأو الناجت املحلى  	•اطلب منهم ح�صاب م�صتوى موؤ�رش الدخل 

	•اطرح على الطالب ال�صوؤال التاىل هل كال من املوؤ�رشين يح�صبا بنف�ض الطريقة؟

اأن هذا املوؤ�رش بذاته يح�صب فى ثالث خطوات كما يلى: 	•اطلب منهم ح�صاب م�صتوى دليل التعليم مو�صحاً 

	•م�صتوى موؤ�رش الإملام بالقراءة والكتابة = )78- �صفر ( / )100- �صفر( = 0.78

�  م�صتوى موؤ�رش اللتحاق باملدار�ض =  )74- �صفر ( / )100- �صفر( = 0.74

�  م�صتوى دليل التعليم = 3/1 ) م�صتوى موؤ�رش الإملام بالقراءة والكتابة( X 3/2 )م�صتوى موؤ�رش اللتحاق باملدار�ض( 

0.127 = )0.49 X ))0.259(  =                         

الوحدة الرابعة
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١  كيفية حساب دليل التنمية البشرية: 
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وقد تم تحديد الحد األدنى واألقصى لكل مؤشر على مستوى العالم كما 
يوضحها الجدول التالي: 
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: هل  التاىل  ال�صوؤال  �  اطرح على الطالب 

الآن ميكن ح�صاب دليل التنمية الب�رشية 

ابعاد  الثالث  توفر  بعد  ���ض(   ( للدولة 

موؤ�رش  م�صتوى  و  املتوقع  العمر  موؤ�رش 

الناجت املحلى وم�صتوى دليل التعليم ؟

التنمية  �  اطلب من الطالب ح�صاب دليل 

با�صتخدام املعادلة التالية:

             3/1) م�صتوى موؤ�رش العمر املتوقع( 

 3/1  + التعليم(  دليل  3/1)م�صتوى   +

)م�صتوى موؤ�رش الناجت املحلى(

اإليه  تو�صلوا  ما  مقارنة  منهم  اطلب    �

بالنتيجة املوجودة فى �صفحة 114

وفقاً  )����ض(  ال��دول��ة  ت�صنيف  اط��ل��ب  ث��م 

مل�صتويات التنمية الب�رشية وكيفية رفع 

م�صتوى التنمية بها

ا�صرتاتيجية الت�صاوؤل الذاتي

وبا�صتخدام قراءة وحتليل اخلرائط :

اخلريطة  وق��راءة  ملالحظة  الطالب  وج��ه 

هذه  ومن   ، الت�صاوؤلت  لهذه  اإجابة  اإىل  التو�صل  منهم  واطلب  لأنف�صهم  ذاتية  ت�صاوؤلت  عدة  و�صع  منهم  واطلب   )7(

الت�صاوؤلت:

1.ما القيمة الق�صوى والدنيا لدليل التنمية الب�رشية؟

2. ما اأ�ص�ض ت�صنيف الدول ‘ىل م�صتويات التنمية

3. اعط اأمثلة لبع�ض الدول بكل م�صتوى من م�صتويات التنمية معتمداً على اخلريطة )7(

4. اطلب منهم حل الأ�صئلة التى تلى اخلريطة )7( .

�  تلق اإجابات واأفكار الطالب و�صجلها على ال�صبورة

�  نقح الإجابات وتو�صل معهم اإىل اأن قيمة دليل التنمية الب�رشية بني القيمتني ال�صفر والواحد ال�صحيح وهو ي�صتخدم 

يف ترتيب الدول من حيث درجة التنمية الب�رشية فيها، حيث ترتفع التنمية الب�رشية كلما اإقرتب املوؤ�رش من قيمته العظمي 

وتنخف�ض كلما اإقرتب من القيمة ال�صفرية )ال�صفر( ولذلك مت ت�صنيف الدول وفق الدليل اإىل اأربعة م�صتويات.

�  وجه الطالب اإىل مالحظة  اأن دول العامل ت�صنف اإىل اأربعة م�صتويات وفقًا لدليل للتنمية الب�رشية هى:

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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الب�رشية  التنمية  ذات  ال����دول  ( 

منها  و  فوق:  فما   0.8 من  جداً  املرتفعة 

وكوريا،  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 

وال���رنوي���ج، وه���وجن ج���وجن، والإم�����ارات 

العربية.

الب�رشية  التنمية  ذات  ال����دول  ( 

ومنها   :)  0.8 م��ن  اأق��ل   –  0.7( املرتفعة 

اجلزائر،  وال��ربازي��ل،  ولبنان،  ماليزيا، 

والبحرين ، ال�صعودية. 

الب�رشية  التنمية  ذات  ال����دول  ( 

ومنها   :  )  0.7 من  اأق��ل   –  0.5( املتو�صطة 

م�رش، وال�صني، والهند، والأردن، و�صوريا.

الدول ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة )اأقل 

من 0.5 (  ومنها كينيا، واأوغندا، وجيبوتى 

، وجزر القمر، واإثيوبيا.

با�صتخدام مهارات التفكري الناقد: 

�   اطرح على الطالب الأ�صئلة التالية:

1.ما رايك فى دليل التنمية الب�رشية ؟

2.هل موؤ�رش توقع احلياة عند امليالد يعرب عن مدى �صالمة ال�صحة البدنية والنف�صية لالأفراد ؟ وملاذا؟

3.هل معدل اأمية البالغني يعك�ض م�صتوى التعليم ومدى م�صاهمته يف اإك�صاب الأفراد املعرفة وتنمية قدراتهم بالقرن 

احلادى والع�رشين؟ وملاذا؟

4. هل ن�صيب الفرد من الناجت القومى  يدلل على العدالة فى التوزيع؟

اإذا كانت الجابات بالنفى فما احلل؟ 

�   اعطهم فر�صة لالإجابة ثم تلقى مقرتحاتهم وناق�صهم فيها.

�  ميكن اأن تقرتح اأنه لبد من  اإعداد اأدلة اأخرى بالإ�صافة اإىل دليل التنمية الب�رشيةب�رشية فما راأيكم فى هذا القرتاح؟

الدليل  اإىل  بالإ�صافة  ب�رشية  تنمية  اأدلة  لإع��داد  �رشورة  هناك  باأن  الطالب  اجابات  بتلخي�ض  املعلم  عزيزى  قم    �

ال�صابق.

الوحدة الرابعة
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٢  تصنيف الدول حسب مستويات التنمية البشرية:
والواحد  الصفر  القيمتين  بين  البشريـة  التنميـة  دليل  قيمة  تتراوح 
الصحيح وهو يستخدم في ترتيب الدول من حيث درجة التنميـة البشريـة 
فيها، حيث ترتفع التنميـة البشريـة كلما اقترب المؤشر من قيمته العظمى 
وتنخفض كلما اقترب من الصفـر ولذلك تم تصنيـف الدول وفق الدليل 

إلى أربعة مستويات.

:       ( )  

.       ( ) 

ما أعلى الدول في مستوى التنمية البشرية؟  

صنف دول الوطن العربي من حيث مستوى التنمية البشرية طبقا لمستويات   
التنمية البشرية األربعة.

ما المرتبة التي تحتلها مصر في مستوى التنمية البشرية؟  

ابحث وتعرف:
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	•تخري اأحد الطالب من ذوى الذكاء اللغوى 

اإىل  »اأ���ص��ف  وحتليل  ل��ق��راءة  املرتفع 

واملرتبطة   )116( �صفحة  معلوماتك« 

م�صتوى  ذات  ال��دول  بني  بالت�صابهات 

والأخ��رى  املرتفعة،  الب�رشية  التنمية 

املرتبطة بعالقة الأمن القومى والتنمية 

الب�رشية، واطلب من الطالب تلخي�صهما.

اطرح  العليا  التفكري  مهارات  توظيف  •	

اأوجه  ما  التاىل:  ال�صوؤال  الطالب  على 

التنمية  دليل  بني  والختالف  الت�صابه 

التمكني  ودليل  اجلن�ض  بنوع  املرتبط 

املرتبط نوع اجلن�ض

الكتاب  ا�صتخدام  نحو  الطالب  وج��ه  •	

املدر�صى وال�صكل التخطيطى )4(

اإليه. 	•حدد زمن دقيقتني للتفكري وتنظيم الجابات ثم تلقى ما تو�صلوا 

، وكالهما يحاول حتقيق  الأبعاد واملوؤ�رشات  التمكني يت�صابها فى عدد  اأن كل من دليال  اإليه فى  	•خل�ض ما تو�صلوا 

العدالة بني الذكور والإناث.

اأما الختالف فى اأن دليل التمكني يتناول مدى م�صاركة املراأة فى احلياة القت�صادية وال�صيا�صية. 

مشروع بحثى :

اطلب من الطالب اإعداد بحث عن واقع وم�صتقبل التنمية الب�رشية فى الوطن العربى  على اأن يتناول عدة نقاط اأهمها: واقع 

التنمية الب�رشية بالوطن العربى - اأ�صباب التباين والختالف فى م�صتويات التنمية الب�رشية بني دول الوطن العربى د   

ا�صرتتيجيات للنهو�ض مبوؤ�رشات واأدلة التنمية الب�رشية فى الوطن العربى - اقرتح دليل جديد لقيا�ض التنمية الب�رشية 

بالوطن العربى -  امل�صتوى املتوقع التنمية الب�رشية بالوطن العربى 2030.

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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:  

: أ          
الجنوبية،  المتحدة األمريكية، وكوريا  الواليات  وتشمل ٤٧ دولة منها   

والنرويج، وهونج كونج، واإلمارات العربية المتحدة.

:( ب      ( –   

وتشمل ٤٧ دولة منها ماليزيا، ولبنان، والبرازيل، الجزائر، والبحرين،   
السعودية. 

:( جـ      ( –   

وتشمل ٤٧ دولة منها مصر، والصين، والهند، واألردن، وسوريا.  

:( د      (  

إثيوبيا. وتشمل ٤٦ دولة منها كينيا، وأوغندا، وجيبوتي، وجزر القمر، و  

:        
إن مؤشر توقع الحياة عند الميالد قد ال يعبر بالضرورة عن مدى سالمة الصحة   

البدنية والنفسية لألفراد.

معدل أمية البالغين ال يعكس مستوى التعليم ومدى مساهمته في إكساب   
األفراد المعرفة وتنمية قدراتهم بالقرن الحادي والعشرين.

نصيب الفرد من الناتج القومي ال يعكس العدالة في التوزيع.  

وقد أدت تلك االنتقادات إلى إعداد أدلة أخرى ليس بديًال لدليل التنمية 
إنما للتركيز على مؤشرات أخرى والفروق بين الجنسين  ومن  األساسي، و

هذه األدلة: 

 :     

البشرية،  التنمية  التي يستخدمها دليل  الدليل نفس األبعاد  يستخدم هذا 
ولكن يركز على مدى الفارق بين الجنسين (الرجل والمرأة). ولكنه ال يركز 
على التساوي بين الجنسين. ولقصور الدليل السابق ظهر دليل التمكين المرتبط 

بنوع الجنس.

أضف إلى معلوماتك:
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امللخص السبورى : 

	•وجة الطالب لتحديد اأهم عنا�رش الدر�ض 

وت�صجيلها على ال�صبورة، ثم يف كرا�صاتهم؛ 

وتتمثل هذه العنا�رش فى: 

موؤ�رشات  واأهميتها  باملوؤ�رشات  املق�صود 

دليل   - والب�رشية   القت�صادية  التنمية 

التنمية  م�صتويات   - الب�رشية  التنمية 

بنوع  املرتبط  التنمية  دليل   - الب�رشية  

بنوع  املرتبط  التمكني  ودل��ي��ل  اجلن�ض 

اجلن�ض.

التقومي : 

الوحدة  على  الأ�صئلة  بحل  الطالب  	•كلف 

بالن�صطة والتدريبات 

الطالب  على  ال��ت��اىل  ال�����ص��وؤال  اط���رح  •	

ا�صتعدادا للدر�ض القادم : ت�صنف الدول اإىل دول متقدمة ناجحة واأخرى نامية، فما النماذج الناجحة التى ميكن اأن 

ت�صري خلفها م�رشنا للو�صول اإىل م�صتوى تنموى متقدم هل ماليزيا اأم النمور الأ�صيوية ؟ 

الوحدة الرابعة
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يوفر دليل التمكين المرتبط بنوع الجنس ما إذا كانت اإلناث قادرات على 
المشاركة بنشاط في الحياة االقتصادية والسياسية، ويركز على المشاركة، 
بالمشاركة  المتعلقة  الرئيسية  المجاالت  في  الجنسين  بين  التفاوت  ويقيس 
االقتصادية والسياسية والمشاركة في صنع القرارات، ومن هنا فهو يختلف 
عن دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس الذي يعتبر مؤشًرا على التفاوت بين 

الجنسين فقط دون تحقيق العدالة بينهما.

ويستخدم هذا الدليل لمعرفة مدى مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية 
والسياسية، ويضم ثالثة أبعاد وأربعة مؤشرات يوضحها الشكل التالي:
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الدرس الثالث :مناذج تنموية رائدة

مقدمة الدر�س

الربازيل وكل  التنمية وهما دولة ماليزيا  ودولة  الرائدة فى  النماذج  الدر�ض منوذجني من  يتناول هذا 

اأنها حققت معدلت منو فائة ال�رشعة ويتناول الدر�ض معامل  اإل  منهما كانت تعانى  من التاأخر والفقر 

التجربة فى كل دولة والعوامل التى �صاعدت على و�صولها ملكانة مرتفعة فى التنمية لكى نحتذى بها فى 

جمتمعاتنا العربية.  

اأهداف الدر�س 

فى نهاية الدر�ض ينبغي اأن يكون الطالب 

قادرًا على اأن :

	•ي�صتنتج اأهم معامل التنمية فى دول ماليزيا 
والربازيل.

التنمية فى بع�ض  ا�صباب وعوامل  	•يتعرف 
الدول املتقدمة. 

لربامج  امل�صرتكة  العنا�رش  	•ي�صتخل�ض 
التنمية فى مناذج الدول التى يدر�صها .

التنمية  م�������رشوع���ات   ب��ع�����ض  	•ي��ت��اب��ع 
فى  املجتمعية  والب�رشية   القت�صادية 

اإحدى الدول املتقدمة.  

	•يقارن بني ا�صرتاتيجيات واأ�صاليب التنمية 
التى تتبعها بع�ض الدول.  

على  القت�صادية  التنمية  برامج  اأثر  	•يقيم 
التنمية املجتمعية و الثقافية.

فى  الب�رشى   بالعن�رش  الهتمام  اأثر  	•يقدر 
التنمية. 

املفاهيم  

	•جتمع املريك�صور.
	•جمموعة الربيك�ض.
	•النظام الفيدراىل. 

املهارات والقيم

	•املهارات احلياتية.
	•ا�صتخدام التكنولوجيا .

النتماء والولء. امل�صاركة – 	•

الق�ضايا 

امل����وارد،  ا���ص��ت��خ��دام  	•ح�صن 
وتنميتها.

	•تر�صيد امَل�صتهَلك
	•الرتبية من اأجل املواطنة.

	•امل�صئولية املجتمعية

الزمن :  ح�صتان 

املكان : 

حجرة الدرا�صة، اأو حجرة امل�صادر 

م�ضادر التعلم : 

�صبكة  ���ص��ور-   ،  ، امل��در���ص��ى  ال��ك��ت��اب 

النرتنت ، خرائط

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

 التدري�ض التبادىل – الع�صف الذهنى – 

)فكر - زاوج - �صارك(

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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خطوات السير فى الدرس 

التهيئة :

كل  وكلف  جمموعات  اإىل  الطالب  	•ق�صم 

جمموعة بقراءة الفقرة الأوىل من الدر�ض 

	•اطلب من كل جمموعة ا�صتنتاج الأفكار 

الرئي�صة فى الفقرة  وت�صجيلها 

التى  الأفكار  فى  املجموعات  ناق�ض  •	

تو�صلت اإليها وتو�صل من خالل املناق�صة 

اإذا  اأمة  ثروة لأى  الب�رشية  املوارد  اأن  اإىل 

مت ا�صتثمارها ال�صتثمار الأمثل.

	•ناق�ض الطالب فى العبارة التالية العقول 

الب�رشية دعامة التنمية القت�صادية   

	•اطرح الت�صاوؤلت التالية على الطالب 

املال  راأ���ض  ا�صتثمرت  التى  ماالدول   .1

الب�رشى فى حتقيق  التنمية القت�صادية ؟

2. ما املجالت التى تتوقع اأن اهتمت بها لت�صل اإىل مكانة متميزة  بني الدول املتقدمة؟

اأن حتقق معدلت  اأن بع�ض الدول النامية  ا�صتطاعت   اإجابات الطالب  وناق�صها  وتو�صل من خالل املناق�صة  	•تلقى 

منو  مت�صارعة وحتولت من حالة الفقر والتاأخر  اإىل التقدم  والغنى  

	•اأ�صاأل الطالب عن مناذج لهذه الدول .

الدر�ض  عنوان  و�صجل  والربازيل  ماليزيا  الدول وهى  يدر�ض منوذجني من هذه  �صوف  اليوم  در�ض  اأن  للطالب  	•و�صح 

على ال�صبورة .

 

الوحدة الرابعة
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أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

يستنتج أهم معالم التنمية في دول  
ماليزيا والبرازيل. 

يتعرف أسباب وعوامل التنمية في بعض  
الدول المتقدمة.

يستخلص العناصر المشتركة لبرامج  
التنمية في نماذج الدول التي يدرسها. 

يتابع بعض مشروعات التنمية  
االقتصادية والبشرية في إحدى الدول 

المتقدمة.

يقارن بين استراتيجيات وأساليب  
التنمية التي تتبعها بعض الدول.

يقيم أثر برامج التنمية االقتصادية على  
التنمية المجتمعية والثقافية

يقدر أثر االهتمام بالعنصر البشري في  
التنمية.

مفاهيم الدرس
النظام الفيدرالي ـ مجموعة البريكس.

المهارات والقيم
المهارات الحياتية. 

استخدام التكنولوجيا. 

المشاركة، واالنتماء والوالء. 

القضايا المتضمنة 
حسن استخدام الموارد، وتنميتها. 

ترشيد الُمستهلَك. 

التربية من أجل المواطنة. 

المسئولية المجتمعية. 

الدرس الثالث

نماذج تنموية رائدة

:   /  

.          

          
          
            
   .         
           
           
          
           
           

.        

التنمية االقتصادية» إلى أي مدى تتفق مع هذه  «العقول البشرية دعامة   
العبارة؟

ما الدول التي استثمرت رأس المال البشري في تحقيق التنمية االقتصادية؟  

ما المجاالت التي تتوقع أن اهتمت بها هذه الدول لتصل إلى مكانة متميزة   
بين الدول المتقدمة؟
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عرض الدرس:

دول��ة  خريطة  ال��ط��الب  على  اع��ر���ض  •	

ماليزيا على جهاز العر�ض واطلب منهم 

عليهم  واط���رح  ماليزيا  موقع  حتديد 

بع�ض الت�صاوؤلت مثل : 

تطل  التى  املائية  امل�صطحات  ما   .1

عليها دولة ماليزيا ؟

2. ما اأهم اجلزر التى تتكون منها دولة 

ماليزيا ؟

اخلا�صة  البطاقة  لقراءة  الطالب   وجه  •	

م�صاحتها  على  للتعرف  ماليزيا  بدولة 

وعدد �صكانها.

تدل  التى  املوؤ�رشات  ما  الطالب  ا�صاأل  •	

على تقدم ماليزا ؟

ا�صرتاتيجية فكر - زاوج - �صارك

ا�صتنتجها  التى  املالحظات  اأهم  وت�صجيل  مبفرده  املاليزية  التجربة  مبعامل  اخلا�صة  الفقرة  بقراءة  طالب  كل  كلف  •	

من الفقرة .

	•كلف كل طالبني مبناق�صة ال�صتناجات وت�صجيل النتائج .

	•كلف كل زوج من الطالب مبناق�صة ال�صتنتاجات. 

	•اطلب من املجموعات عر�ض النتائج وناق�صها مع باقى املجموعات.

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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كثيًرا من الدول النامية تبحث في أسباب    /  
ارتفاع مستويات التنمية االقتصادية والبشرية في الدول المتقدمة لالستفادة 
من الخطط االستراتيجية التنموية لتحسين أوضاعها (التعليميةـ  الصحية ....) 
وقد تحولت هذه الدول من حالة الفقر والتأخر إلى تقدم وغنى ومنها ماليزيا  

والبرازيل.

التجربة الماليزية  أوالً:
ماليزيا دولة أسيوية تقع في جنوب شرق قارة آسيا، وتنقسم إلى قسمين يفصل 
بينهما مسطح مائي يعرف باسم بحر الصين الجنوبي، الحظ الخريطة وتعرف 

موقعها واقرأ بطاقة التعريف المقابلة:

  ( ) 
١  معالم التجربة الماليزية 

تعد ماليزيا واحدة من أهم الدول اإلسالمية في الشرق األسيوي، وقبل 
نحو٤٠ سنة كانت ماليزيا ُتصنف ضمن الدول الفقيرة والنامية ولكنها منذ عام 
١٩٧٠م عملت من خالل خطط خمسية متعاقبة لتحسين الوضع االقتصادي، 

واالرتقاء بمستوى المعيشة واتضح ذلك من خالل االجراءات التالية: 

خفض معدالت الفقر التي كانت قد وصلت إلى أكثر من ٥٠٪ من السكان عام   
١٩٧٠، وهي نسبة عالية جًدا بالمقاييس الدولية، لتصبح ٥٪ فقط عام ٢٠٠٤�

زيادة متوسط دخل المواطن الماليزي عام ٢٠١٢م ما يوازي عشرة أمثال ما   
كان عليه عام ١٩٧٠م. 

ماليزيا
 :

   :
 :  

    :  
  :  

   :  
  :  

أضف إلى معلوماتك:
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املناق�صة  خالل  من  الطالب  مع  	•تو�صل 

معدلت  خف�ض  ا�صتطاعت  ماليزا   : اأن  اإىل 

دخل   وزي��ادة  الأمية  ن�صبة  وخف�ض  الفقر 

امل��واط��ن  وزي���ادة ال�����ص��ادرات  وخف�ض 

معدلت البطالة  

ا�صرتاتيجية الع�صف الذهنى

التاىل  الذهنى   الع�صف  �صوؤال  اط��رح  •	

على الطالب .

هذه  لتحقيق  ماليزيا  فعلت  ماذا  توقع  •	

النتائج ؟

تلقى اإجابات الطالب و�صجلها على ال�صبورة 

فى نقاط خمت�رشة .

التنموية  ال�صيا�صة  اأن   للطالب  و�صح  •	

ملاليزيا اهتمت بالن�صان وحتقيق التنمية 

فى  الطالب  ناق�ض   ثم  اأبعادها   بجميع 

اإىل  التالية التنمية الب�رشية  تقود  العبارة 

امل�صاواة فى الدخل 

اأن حت�صني  امل�صتوى التعليمى وال�صحى  يتنعك�ض مبا�رشة على امل�صتوى القت�صادى. 	•وتو�صل من خالل املناق�صة 

ا�صرتاتيجية التعلم التعاونى 

	•ق�صم الطالب اإىل ثالث  جمموعات املجموعة الأوىل تتناول جمال التعليم واملجموعة الثانية تتناول جمال الرعاية 

ال�صحية والجتماعية  واملجموعة الثالثة تتناول املجال القت�صادى    

	•اطلب من مقرر املجموعة الأوىل  عر�ض ما تو�صلت الية من نتائج 

	•كلف املجموعات بطرح الأ�صئلة على املجموعة  ووجهم من خالل املناق�صة لبع�ض الأ�صئلة مثل: 

1. ما مظاهر الهتمام بالتعليم فى ماليزيا ؟

2. ما النظم التعليمية التى ا�صتفادت منها ماليزيا ؟

3. ما املق�صود باملدار�ض الذكية ؟

الوحدة الرابعة
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زيادة قيمة صادرات ماليزيا إلى دول العالم أربعة أمثال في العقود الثالثة   
األخيرة. 

خفض معدالت البطالة من ١٠٪ خالل فترة الخمسينيات والستينيات من   
القرن العشرين لتصل إلى نحو ٢٫٧٪ عام ٢٠١٣م، حيث تعد ماليزيا من 
الدول الخالية من البطالة نسبيًّا بحسب المعايير الدولية التي تعتبر أي دولة 

خالية من البطالة إذ قلت نسبة العاطلين فيها عن ٤٪�

والكتابة   القراءة  يعرفون  الذين  األمية حيث وصل عدد  نسبة  انخفضت   
عام٢٠٠٠م حوالي ٩٤٪ من جملة السكان مقارنة بـنحو ٥٠٪ عام١٩٧٠م.

كل ذلك يجعلنا نتساءل، ماذا فعلت ماليزيا لتصل إلى مثل هذه النتائج الهائلة؟

انطلقت السياسة التنموية الماليزية من اهتمامها باإلنسان، والعمل على 
تحقيق التنمية بكل مجاالتها: 

٢  مجاالت التنمية في ماليزيا:
أ  في مجال التنمية البشرية

تقوم فلسفة التنمية في ماليزيا على فكرة أن «التنمية البشرية تقود إلى  المساواة 
في الدخل»، وعليه فإن مكاسب التطور االقتصادي يجب أن تنعكس إيجابًيا 
على المواطنين في تحسين نوعية حياتهم بما يشمل توفيرالضروريات من الغذاء 
والعالج والتعليم واألمن، وأن يكون أول المستفيدين من هذا النمو االقتصادي هم 
الفقراء والعاطلون عن العمل والمرضى واألقاليم األقل نمًوا. وقد حققت ماليزيا 

نجاًحا ملحوظًا في معدالت التنمية البشرية وذلك على النحو التالي:

مجال التعليم:
نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية احتياجات سوق 
العمل ورفع مهارات القوى العاملة التي أصبحت من المزايا التفضيلية لالقتصاد 

الماليزي وذلك من خالل:

االهتمام بالتعليم والبحث العلمي حيث خصصت اعتمادات مالية كبيرة في   
مجاالت العلوم والتكنولوجيا، فارتفعت نفقات التعليم من ٧ مليارات رينجيت 
عام ٢٠٠٠م إلى ٥٥ مليار رينجيت ماليزي عام ٢٠١٤م (الدوالر = ٣ رينجيت 

تقريًبا) وقد أنفق هذا المبلغ على بناء مدارس جديدة وتجهيزاتها.

تأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي.  

االنفتاح على النظم التعليمية المتطورة (مثل النظم البريطانية واألمريكية).  
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اخلا�صة  املعلومة  لقراءة  الطالب  وجه  •	

باملدار�ض الذكية. 

هو  ا�صتثمار  اأف�صل  اأن  للطالب  اأك��د  •	

ما  وه��ذا  الب�رشية  امل���وارد  ال�صتثمار 

عك�صته التجربة املاليزية .

ما  بعر�ض  الثانية  املجموعة  كلف  •	

التنمية  عن  معلومات  من  اإليه  تو�صلت 

فى املجال ال�صحى والجتماعى.

على  ال�صئلة  بطرح  املجموعات  كلف  •	

املجموعة ، ووجهم من خالل املناق�صة 

لبع�ض الأ�صئلة مثل 

1.ما اأهم الفئات التى اهتمت بها ماليزيا ؟

2. كيف ا�صتطاعت ماليزيا رفع امل�صتوى 

ال�صحى والجتماعى لل�صكان ؟

اأول اهتماماتها وذلك برعايتهم �صحيًا واجتماعيًا. اأن ماليزيا و�صعت الفقراء فى  	•و�صح للطالب 

	•وجه الطالب لقراءة الفقرة اخلا�صة بذلك بالكتاب املدر�صى.

	•انتقل للمجموعة الثالثة  وكلفها بعر�ض ما تو�صلت اليه من معلومات عن التنمية القت�صادية.

	•ناق�ض مع املجموعة  مظاهر التنمية القت�صادية مباليزيا ؟

	•وجه الطالب لقراءة ال�صور اخلا�صة بال�صناعات فى ماليزيا

اأن ملهاتري حممد دور كبري فى جناح  التجربة املاليزية  واطلق عليه بطل الزدهار املاليزى ووجه  	•و�صح للطالب 

الطالب لقراءة املعلومة الثرائية اخلا�صة به وناق�صها معهم.

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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استخدام التقنيات الحديثة واالتجاه نحو إقامة العديد من المدارس الذكية.  

اليابان  دعم المنح التعليمية، حيث أرسلت العديد من أبنائها للدراسة في   
وغيرها من البلدان المتقدمة، كما شجعت على زيادة البعثات إلى األزهر 

الشريف لدراسة العلوم الشرعية.

استقدام خبرات أجنبية في كافة مستويات التعليم.   

مجال الرعاية الصحية واالجتماعية:
:         

إنشاء العديد من المساكن للفقراء وتقديم قروض بدون فوائد لشراء مساكن   
قليلة التكلفة في المناطق الحضرية.

دعم معظم األدوية التي يستهلكها الفقراء وتقديم خدمات مجانية في الرعاية   
الصحية لألمهات واألطفال.

توفير مرافق البنية األساسية في المناطق النائية الفقيرة، بما في ذلك مرافق   
النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية.

توفير فرص عمل للفقراء وتقديم اعتمادات مالية لصالح مشروعات موجهة   
لتطويرالريف، واألنشطة الزراعية الخاصة بالفقراء.

ب  في مجال التنمية االقتصادية 

ركزت ماليزيا على التنمية الصناعية للخروج من دائرة الفقر، فمرت بمراحل 
مختلفة تحولت خاللها من دولة زراعية بدائية مصدرة للمواد الخام إلى دولة 
متقدمة تحتل المرتبة التاسعة عالمًيا بين الدول المصدرة للصناعات التكنولوجية 
العالية، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لماليزيا إلى نحو ٣١٤٫٢ مليار 
دوالر عام ٢٠١٣م. وبذلك استطاعت ماليزيا أن تحقق طفرة في الصادرات التي 

اتجهت ألغلب دول العالم بما فيها أكثر دول العالم تقدًما.
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التى  �صاعدت  العوامل  	•ا�صاأل الطالب ما 

ماليزيا  على حتقيق التنمية ؟

على  و�صجلها  الطالب  اإج��اب��ات  تلقى  •	

ال�صبورة .

مع  ومناق�صته  عامل  كل  قراءة  فى  	•ابداأ 

الطالب وا�صتبعاد العوامل غري املنطقية .

اخلا�صة  الفقرة  بقراءة  الطالب  كلف  •	

بهذه العوامل  بالكتاب املدر�صى.

	•اطرح على الطالب جمموعة من الأ�صئلة .

ال�صيا�صى  ال�صتقرار  بني  العالقة  ما   .1

والتنمية ؟

2. ما املق�صود بامل�صاركة  فى التنمية ؟

3. كيف حتقق التعاي�ض ال�صلمى بني �صكان 

ماليزيا ؟

4. كيف اأثرت الدارة اجليدة على التنمية ؟

	•ناق�ض مع الطالب اإجابات الأ�صئلة  واأكد على اأهمية ال�صتقرار ال�صيا�صى  وا�صتقرار ال�صيا�صات القت�صادية  فى حتقيق 

التنمية. 

	•وجه الطالب لقراءة الفقرة بعنوان موقف مواطن واطلب منهم ا�صتخال�ض اأهم القيم بها واأكد من خالل املناق�صة على 

اأهمية  م�صاركة ال�صعوب فى حتقيق التنمية وذلك بالتفانى فى العمل وبذل اجلهد  وال�صتغالل الأمثل للموارد . 

الوحدة الرابعة
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٣  العوامل التي ساعدت ماليزيا على التنمية:
لعب االستقرارالسياسي في ماليزيا دوًرا مهًما  في   :   
لعملة  وجهان  والسياسة  االقتصاد  أن  ذاك  نحواألمام  التنمية  عملية  دفع 
واحدة، وخالل الخمسين عاما خالل الفترة (١٩٥٧ - ٢٠٠٧م) قاد ماليزيا 
خمسة رؤوساء وزارة فقط وهو ما يشير إلى حالة االستقرار النسبي الذي 
عاشتها ماليزيا، وتهيأ منذ االستقالل حتى اآلن لماليزيا عدد من القيادات 
السياسية المتميزة الواعية القادرة على العمل لتحقيق المصالح العليا للدولة.

الماليزي  لالقتصاد  الكلي  فاألداء   :    
المحلية، وجذب  المدخرات  لنمو  بيئة مواتية  تميز باالستقرار، مما وفر 
زيادة  في  مهًما  دوًرا  الحكومي  للتدخل  وكان  الخارجية.  االستثمارات 
في  التفاوت  ومعالجة  والخدمات،  السلع  من  لألفراد  الحقيقية  الدخول 

الدخل النقدي بين جميع فئات المجتمع.

: حرصت حكومة ماليزيا على الحصول على التأييد     
الشعبي، وتعميق الحرص الذاتي في كل فرد على تطويرالدولة مما يشعره 
التنمية، وأن تقدم بالده يقوم عليه كفرد  المستهدف من عملية  بأنه هو 

قبل كل شيء.

: أحد عناصر نجاح التجربة الماليزية هو االعتراف    
بالتنوع العرقي والديني واإلقرار بوجود اختالالت حقيقية في مستويات 
المجتمع والتوافق على ضرورة عالج هذه  بين فئات  الدخل والتعليم 
االختالالت بشكل هادئ وواقعي وتدريجي، وتحقيق التعايش السلمي، 
وحفظ حقوق الجميع والمشاركة في المسؤولية كل ذلك كان مدخًال 
لتوفير األمن واالستقراراالجتماعي والسياسي وهي من أهم متطلبات 

التنمية. 

الجهاز  إصالح  و الفساد  محاربة  على  ماليزيا  عملت   :   
اإلداري للدولة واختيار موظفين مؤهلين لتقلد أعباء إدارية رفيعة المستوى 

إلنجاز أهداف محددة.
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ا�صرتاتيجية فكر - زاوج - �صارك

وهى  الثانية  التجربة  اإىل  انتقل  •	

الربازيل 

التى  	•كلف كل طالب بقراءة اخلريطتني 

البطاقة  وق���راءة  موقعها   تو�صحان 

دقائق  خم�ض  ملدة  وذلك  بها  اخلا�صة 

مبفرده 

	•كلف كل طالب بالتعاون مع زميله فى 

مناق�صة ما تو�صال اإليه . ثم ي�صارك كل 

زوج الزوج الأخر .

موقع  حول  الطالب  ا�صتنتاجات  تلقى  •	

بها  اخلا�صة  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ربازي��ل 

خالل  م��ن  وت��و���ص��ل  معهم  وناف�صها 

اأمريكا  فى  دول��ة  اأك��رب  اأنها  املناق�صة 

العامل  فى  دول��ة  وخام�ض   ، اجلنوبية  

العدد  وتطل  اأو من حيث  امل�صاحة  من 

الأطلنطى   املحيط  على  ب�صواحلها 

وعا�صمتها برازيليا.

	•كلف كل طالب مبفرده بقراءة الفقرة اخلا�صة مبعامل التجربة املاليزية والإجابة عن الأ�صئلة التالية:

1. ما امل�صكلة  امل�صكلة التى واجهت الربازيل فى الثمانينات من القرن الع�رشين ؟ 

2. ما امل�صكالت الجتماعية التىواجهت الربازيل؟ 

3. ما مالمح التنمية القت�صادية فى الربازيل؟

اقت�صادية كبرية   املوارد والرثوات ورغم ذلك عانت من م�صكالت  العديد من  الربازيل متتلك  اأن دولة  للطالب  	•و�صح 

وهذا يو�صح اأهمية العامل الب�رشى والهتمام بالتنمية الب�رشية لتحقيق التنمية. 

ا�صرتاتيجية التعلم التعاونى

اأحد العنا�رش التالية )التنمية الب�رشية فى الرباويل  اإىل ثالث جمموعات  وكلف  كل جمموعة بدار�صة  	••ق�صم الطالب 

– التنمية القت�صادية بالربازيل- عوامل جناح التجربة الربازيلية (

الفقرة  على  الأ�صئلة  من  عدد  ثم �صياغة  بها   الرئي�صة  الأفكار  به  وحتديد  املكلفة  اجلزء  بدرا�صة  	•كلف كل جمموعة 

ثم حتديد املفاهيم ال�صعبة .

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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التجربة البرازيلية ثانًيا:
والنموذج الثاني الذي سوف نتعرف عليه هي البرازيل أكبر دولة في أمريكا 
الجنوبية. وخامس أكبر دولة في العالم، سواء من حيث المساحة أو عدد 
السكان وهي أكبر البلدان الناطقة بالبرتغالية في العالم. الحظ الخريطة وتعرف 

موقعها.واقرأ بطاقة التعريف المقابلة.

  ( ) 

١  معالم التجربة البرازيلية:
واجهت البرازيل مثلها مثل أغلب دول العالم الثالث أزمة ديون طاحنة خالل 
ثمانينات القرن العشرين، ونتيجة لذلك حاولت الخروج من هذه االستدانة، 
ولكن لم يكن ذلك بشكل علمي مدروس، كما أنها غالت في االقتراض من 
الخارج لتنفيذ مشروعاتها التنموية، مما خلف ديونًا اقتصادية كبيرة شكلت 
عبًئا على األجيال الالحقة، فقد ارتفع الدين الخارجي للبرازيل عام ١٩٩٥م إلى 
٢٥٠ مليار دوالر، مما أدى إلى أزمة انعدام الثقة في االقتصاد البرازيلي سواء 
من الجهات الدولية المانحة أو المستثمرين سواء المحليين أو األجانب، فزادت 
مشكالت الفقر وارتفعت معدالت البطالة، وأصبحت البرازيل من أكثر دول 
العالم مديونية لتوفير المتطلبات األساسية للسكان، وقد أشرفت البرازيل على 

اإلفالس لعدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية.

البرازيل
 :

    :
  :  

    :  
 /   :  
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الأفكار   الأوىل بعر�ض  	•كلف املجموعة 

اأن تكون  ا�صتخل�صتها ومن املتوقع  التى 

كالتاىل :

املكا�صفة    م��ب��داأ  ال���ربازي���ل  ات��ب��ع��ت  •	

للتنمية  اأمثل  كحل  التق�صف  و�صيا�صية 

القت�صادية 

	•الهتمام بالفئات الفقرية ودعمها 

	•ربطت خطط التنمية بالتعليم 

مراعاة  مع  الرثوة   توزيع  فى  العدالة  •	

حقوق امل�صتثمرين 

من  ع��دد  ب�صياغة  املجموعة  كلف  •	

ومن  الب�رشية  التنمية  ع��ن  الأ���ص��ئ��ل��ة  

املتوقع اأن تكون كالتاىل :

1. ما املق�صود ب�صا�صية التق�صف ؟

2. ما املق�صود مبداأ املكا�صفة ؟

3. ما اأثر الهتمام بالفقراء على التنمية 

؟

4. ما اأهمية الرتكيز على التعليم وتطوير 

بالن�صبة للتنمية ؟

 – التق�صف  �صيا�صة  ال�صعبة  مثل  املفاهيم  با�صتخال�ض  ، وكلف كل جمموعة  الطالب  واإجاباتها مع  الأ�صئلة  	•ناق�ض 

مبداأ املكا�صفة ......... وغريها .

	•وجع الطالب ملالحظة �صورة الرئي�ض الربازيلى مع العمال لالحتفال باأول من�صة برتول م�صنعة بالربازيل .

	•اإنتقل اىل املجموعة الثانية والتى تناولت التنمية القت�صادية وكلف املجموعة  بعر�ض الأفكار  التى ا�صتخل�صتها 

ومن املتوقع اأن تكون كالتاىل :

	•ركزت الربازيل على �صيا�صية الت�صنيع بدل من ال�صترياد .

	•اهتمت بال�صناعات التقنية وكذلك ال�صناعات الب�صيطة 

. 	•حت�صني و�صائل النتاج الزراعى  والتو�صع فى بع�ض املحا�صيل 

. اأنواع من ال�صياحة مثل �صياحة املهرجانات  	••ابتكرت 

الوحدة الرابعة
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وأدى ذلك إلى انتشار مشكالت اجتماعية خطيرة مثل تردي أحوال التعليم، 
وانتشار الجريمة، وتفاقم مشكالت الجوع والبطالة والفقر، والتفاوت الشديد 

بين طبقات المجتمع.

ورغم ذلك نجحت على مدى العقدين الماضيين في تحقيق استقراًرا اقتصاديًّا، 
تجلى بعـض مظـاهره يف انخفاض معـدالت التضخم، وحتقيق نمو اقتصادي 
مرتفع، وانخفاض نسبة الديون إىل إمجايل الناتج المحلى، فضًال عـن احلـد مـن 
نهاية عام ٢٠١١م، وأعلنت  للفقر، مع  الدخول، وانحسار نسبي  التفاوت يف 
البرازيل رسمًيا أنها أصبحت سادس أكبر اقتصاد في العالم، متقدمة بذلك على 

بريطانيا. ولكن .. ماذا فعلت البرازيل لتصل إلى مثل هذه النتائج المتقدمة؟

٢  مجاالت التنمية بالبرازيل:
أ  في مجال التنمية البشرية

اتبعت الحكومة البرازيلية مبدأ المكاشفة إلعالم مواطنيها بالموقف المالي   
بكل صراحة، وذلك للبدء في تطبيق سياسة للتقشف باعتبارها الطريق األول 
واألمثل لحل مشكالتها االقتصادية. ونفذت البرازيل برنامًجا للتقشف وفقا 
لخطة صندوق النقد الدولي بهدف سد عجز الموازنة والقضاء على أزمة 
الثقة وقد أدى برنامج التقشف إلى خفض عجز الموازنة وساهم ذلك بقوة في 
القضاء على انعدام الثقة في االقتصاد البرازيلي، وبناء عليه تلقت البرازيل 
نحو ٢٠٠ مليار دوالر استثمارات مباشرة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١١ وأدى ذلك 
إلى أن أكثر من نصف سكان البرازيل قد زاد دخلهم خالل السنوات العشر 

األخيرة بنسبة ٦٨٪�

دعم الطبقات الفقيرة؛ وقد وصل عدد المستفيدين من الدعم إلى نحو ١١مليون   
أسرة، وهو ما يعادل حوالي ٣٣٪ من الشعب البرازيلي لتتمكن من العيش 
بشكل أفضل والحصول على الطعام واقتناء بعض السلع المعمرة ألول مرة 

في حياتهم. 

ربطت الدولة خطط تنميتها الصحية واالجتماعية بالتعليم فأصبح االلتحاق   
بالتعليم وااللتزام بالحصول على األمصال واللقاحات لألطفال بشكل منتظم 

شرطًا أساسيًّا لحصول األسر الفقيرة على الدعم.

الحكومات  وضعت  حيث  الثروة  في  التوزيع  عدالة  على  الدولة  ركزت   
البرازيلية المتعاقبة خططًا استراتيجية لمحاربة الفقر والحد من التفاوت 
في الدخل، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين ورجال األعمال المحليين 

واألجانب مما يؤدى إلى انتعاش األسواق وزيادة فرص العمل. 

   

     
     

      
.   

أضف إلى معلوماتك:
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من  ع��ددد  ب�صياغة  املجموعة  كلف  •	

الأ�صئلة عن اجلزء املكلفة ومن املتوقع 

اأن تكون : 

1. ما ال�صناعات املتقدمة فى الربازيل  ؟

ال�صناعات  ال��ربازي��ل  اأهملت  ه��ل   .2

الب�صيطة ؟ 

3. ما املحا�صيل التى تو�صعت الربازيل 

فى زراعتها ؟

ابتكرته  ال���ذى  ال�صياحة  ن��وع  م��ا   .4

الربازيل ؟

املفاهيم  با�صتخال�ض  املجموعة  كلف  •	

والكلمات ال�صعبة وناق�صها معهم.

ا�صرتاتيجية الع�صف الذهنى 

	•ا�صاأل الطالب �صوؤال ع�صف ذهنى كيف 

ا�صتطاعت الربازيل حتقيق هذه املعدلت العالية من التنمية .

على  للتعرف  الربازيل  من  اأ�صدقاء  مع  والتوا�صل  )الإنرتنت(  الدولية   املعلومات  �صبكة  ل�صتخدام  الطالب  وجه  •	

التجربة الربازيلية .

: اأن تكون كالتاىل  	•كلف املجموعة الثالثة بعر�ض الأفكار  التى ا�صتخل�صتها ومن املتوقع 

ال�صتقرار ال�صيا�صى عامل اأ�صا�صى للتنمية.  ( 

عملت الربازيل على ت�صكيل التكالت القت�صادية مع دول اأخرى لتكون قوة اقت�صادية  ( 

اعتمدت الربازيل على مكا�صفة ال�صعب وم�صاركته فى التنمية . ( 

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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ب  في مجال التنمية االقتصادية:

مجال الصناعة:
خطت البرازيل خطوات واسعة في السنوات األخيرة في تنمية وتطوير 

قطاع الصناعة فقامت بما يلي:

التركيز على سياسة «التصنيع بدًال من االعتماد على االستيراد».   

البالد تطوًرا واضًحا في  المتقدمة، فشهدت  التقنية  بالصناعات  االهتمام   
صناعة السيارات والطائرات، وتمتلك البرازيل اآلن شركة من أكبر شركات 

تصنيع الطائرات التجارية في العالم. 

الزراعية  الخام  المواد  على  القائمة  البسيطة  الصناعات  بتنمية  االهتمام   
والحيوانية مثل الصناعات الغذائية والجلدية والنسيج. 

مجال الزراعة:
تحسين سبل ووسائل اإلنتاج الزراعي والتوسع في بعض الزراعات مثل 

محصول البن وبعض أنواع الفواكه. 

مجال السياحة:
البرازيل نوًعا خاًصا من السياحة يعرف بسياحة المهرجانات،  ابتكرت 
فالبرازيل دولة تمتلك تراثًا شعبيًّا شديد الخصوصية في االحتفال عن طريق 
المهرجانات الجماهيرية التي تشهد حالة من االحتفال الجماعي في الشوارع 
برقصات السامبا والموسيقى واأللوان واالستعراضات المبهرة، التي نجحت في 
جذب خمسة ماليين سائًحا سنويًّا، مما أسهم في إنعاش اقتصاد الدولة وحقق 

مزيًدا من النمو. 

معلومة إثرائية:
:   

     
     
     
     
   .  
      

.   

      

تواصل وشارك
   
    
     
.     
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من  ع��دد  ب�صياغة  املجموعة  كلف  •	

املتوقع  ومن  املكلفة  اجلزء  عن  الأ�صئلة 

اأن تكون : 

1. ما املق�صود بالنظام الفيدراىل 

ما النتائج املرتتبة على تغري �صيا�صة   .2

القرتا�ض ؟

املريك�صور   م��ن  بكل  املق�صود  م��ا   .3

والربيك�ض ؟

التنمية  حتقيق  فى  ال�صعب  دور  ما   .4

بالربازيل؟

5.  كلف املجموعة با�صتخال�ض املفاهيم 

والكلمات ال�صعبة وناق�صها معهم .

اخلا�صة  الفقرة  لقراءة   الطالب  وجه  •	

بلولدا �صيلفيال 

1. ما اأهم القيم التى ميكنك ا�صتنتاجها من الفقرة ؟

2. ماراأيك فيما ذكره الرئي�ض بلولدا �صيلفيال ؟

. 	•ا�صاأل الطالب عن العوامل امل�صرتكة بني الربازيل وماليزيا 

والرتكيز  واملكا�صفة   ال�صعبية  وامل�صاركة  ال�صيا�صى   ال�صتقرار  اأن  اإىل  خاللها  من  وتو�صل  الطالب  لإجابات  	•ا�صتمع 

على التنمية الب�رشية مع التنمية القت�صادية كانت من اأهم العوامل امل�صرتكة بني الدولتني. 

اأى دولة ت�صعى  اأن  	•وميكنك هنا تناول ق�صية تر�صيد امل�صتهلك وق�صية ح�صن ا�صتخدام املوارد وتنميتها وو�صح لهم 

لتحقيق التنمية لبد اأن ي�صارك �صعبها فى التنمية وذلك باحلفاظ على املوارد وتر�صيد ا�صتهالكها �صواء ماء اأو كهرباء 

اأو غاز طبيعى....وغريها.

الوحدة الرابعة
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٣  عوامل تقدم البرازيل:
 :        

أ  االستقرار السياسي:

فالتحول إلى النظام الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات والقانون من خالل 
إقرار النظام الفيدرالي شكل األساس والخلفية الصلبة التي قام عليها اقتصاد 

البرازيل القوي.

ب تغيير سياسات ا�قراض:

فقد تم توفير تسهيالت ائتمانية، حيث ُخفضت سعر الفائدة من ١٣٫٢٥٪  
إلى ٨٫٧٥٪ وهو ما سهل اإلقراض بالنسبة للمستثمرين الصغار، ومن ثم أدى 
ذلك إلى تسهيل إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل ورفع مستوى 

الطاقة اإلنتاجية والنمو وهو ما ساهم في حل مشكلة الفقر. 

جـ  التكتالت االقتصادية :

لم تكتف البرازيل بالعمل على استخدام السياسات االقتصادية الداخلية 
على  متميزة  خطوات  خطت  أيًضا  إنما  و البرازيلي،  باالقتصاد  للنهوض 
مستوى السياسات االقتصادية الخارجية. من خالل تجمع اقتصادي يطلق 
عليه (الميركسور mercosur) وهي رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم؛ بعد 
االتحاد األوربي وتجمع دول جنوب شرق آسيا والتكتل االقتصادي لدول 

الشمالية. أمريكا 

كما شكلت البرازيل مع روسيا والصين والهند مجموعة اقتصادية يطلق عليها 
(البريكس BRICS) في ٢٠٠٩ م ثم انضمت لهم جنوب أفريقيا في ٢٠١٠م. وهذا 
التجمع يضم خمس دول تعد صاحبة أكبر اقتصاديات على مستوى الدول النامية.

د  المشاركة الشعبية:

إنما هي تجربة نجاح  التجربة البرازيلية لم تكن فقط تجربة حكومات و
قامت بإرادة شعبية حقيقية ووعي جماهيري بأهمية التنمية، فالشعب البرازيلي 
بطبقاته الفقيرة هو من تحمل أعباء سياسات التقشف حتى تعافى االقتصاد 
البرازيلي وهو الذي ينتج ويصدر، كما أنه هو من استطاع تقديم عروض 
ناجحة وقوية وصادقة مكنت البرازيل من الحصول على تنظيم أهم حدثين 
رياضيين في العالم وهما بطولة كأس العالم في ٢٠١٤ م بعد منافسة قوية مع 

أضف إلى معلوماتك:
:(Mercosur) 

     
     
   
    
    
    

.    

أضف إلى معلوماتك:
:(BRICS)  

    
     

:  
  Brazil – Russia – India – China –

South of Africa
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من  عر�صه  مت  ما  اأن  للطالب  و�صح  •	

رائ��دة  تنموية  جت���ارب  متثل  من���اذج  

اأن حتذو حذوها  ميكن لأى دولة عربية 

نقاط  على  واأك��د  عاليًا   تقدما  وحتقق 

القت�صادية  ال��ت��ك��ت��الت  وه���ى  مهمة 

التنمية  فى  ال�صعوب  وم�صاركة  والوحدة 

مهمة  عوامل  تعد  ال�صيا�صى  وال�صتقرار 

لتحقيق التنمية. 

والتى  الدر�ض  ق�صية  طالبك  مع  ناق�ض  •	

التنمية   حتقيق  فى  ال�صعوب  دور  تتناول 

التى  التنموية  التجارب  اأكدته  والذى 

تناولها الدر�ض وكلف الطالب بحل الأ�صئلة 

على الق�صية بالأن�صطة والتدريبات

امللخص السبورى :

. 	•كلف طالبك با�صتخال�ض عنا�رش الدر�ض الرئي�صية و�صجلها على ال�صبورة واطلب منهم تدوينها 

التقومي : 

. 	•كلف الطالب بحل الأ�صئلة بالأن�صطة و التدريبات بالكتاب املدر�صى 

	•اطرح ال�صوؤال التاىل على الطالب ا�صتعدادًا للدر�ض القادم 

ما الإمكانات التنموية  فى وطننا العربى وما م�صتقبل التنمية فى �صوء تلك الإمكانات؟ 
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الواليات المتحدة، باإلضافة إلى األلعاب األوليمبية في ٢٠١٦ والتي فازت بها 
ريو دي جانيرو بعد منافسة قوية مع مدريد لتكون بذلك أول دولة في أمريكا 

الجنوبية تقام بها االولمبياد في التاريخ.

لوال دا سيلفاال رئيس البرازيل السابق
تعليًقا  البرازيل (٢٠٠٢ – ٢٠١١م) في كلمة مؤثرة  قال لوال دا سيلفاال رئيس 

البرازيل  بتنظيم األولمبياد وهو يبكي «لقد ساعدت روح  على فوز بالده 
مواجهة  في  باألولمبياد  الفوز  على  جانيرو)  ريودى  (يقصد  ريو  مدينة 
بينما قدمنا  مدريد وشيكاغو وطوكيو، لقد قدمت المدن األخرى عروًضا 
قلًبا وروًحا»، وأضاف «أعترف لكم بأنني لو مت اآلن فإن حياتي ستكون 

ذات معنى وقيمة، ال يمكن ألحد اآلن أن يشكك في قوة االقتصاد البرازيلي 
وعظمتنا االجتماعية وقدرتنا على تقديم خطة ناجحة».

هذه مجرد أمثلة قليلة لدور التنمية بجميع أنماطها في تحسين سبل العيش، 
وقد نقلنا تجربتين، تعدا بالفعل من أهم التجارب التنموية التي تعد نموذج يمكن 

لدول وطننا العربي أن تحذو حذوها.

:   

      

    

   
 

    
 

.
    

 :  
      .«     »

.       
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الدرس الرابع :مستقبل التنمية فى وطننا العربى 

مقدمة الدر�س

يتناول هذا الدر�ض التنمية فى الوطن العربى من حيث التحديات واملعوقات  التى تقف عائقًا فى حتقيق 

مناذج  يقدم  كما   ، التنمية  مقومات  من  العديد  ميتلك  العربى  الوطن  فاإن  املعوقات  هذه  ورغم  التنمية 

للتعاون القت�صادى العربى  واأخريًا يعر�ض بع�ض املتطلبات لتحقيق التنمية ، ويوؤكد الدر�ض على اأهمية 

الوحدة والتكامل لتحقيق التنمية.

اأهداف الدر�س 

الطالب  يكون  اأن  ينبغي  الدر�ض  نهاية  فى 

قادرًا على اأن :

الوطن  يف  التنمية  مقومات  	•ي�صتنتج 
العربي.

اأحد  جناح  عدم  اأو  جناح  اأ�صباب  	•يف�رش 
برامج التنمية يف وطنه العربي.

املتوقعة  النتائج  فيه  ي�صجل  مقالً  	•يكتب 
لأحد برامج التنمية فى وطنه العربي.

يف  التنمية  تواجه  التي  التحديات  	•يحدد 
الوطن العربي و يقرتح حلولً لها. 

	•يو�صح �صيناريوهات م�صتقبلية للتنمية يف 
الوطن العربي.

املفاهيم  

التكامل القت�صادى العربى

املهارات والقيم

	•مهارات التفكري الناقد والتفكري 
البتكارى .

	•التحليل - التف�صري
	•التعاون والوحدة - الإحتاد 

الق�ضايا 

	•امل�صئولية املجتمعية
	•الرتبية من اأجل املواطنة.

	•ح�����ص��ن ا���ص��ت��خ��دام امل�����وارد، 
وتنميتها.

الزمن : ح�صتان 

املكان : 

حجرة الدرا�صة، حجرة امل�صادر 

م�ضادر التعلم : 

:الكتاب املدر�صى ، ، �صور- �صبكة النرتنت 

، خرائط

اال�ضرتاتيجات امل�ضتخدمة 

الكت�صاف املوجه – العمل فى جمموعات 

 - الذاتى   الت�صاوؤل   – الذهنى  –الع�صف 

اخلرائط املعرفية

الوحدة الرابعة



174

إجراءات السير في الدرس 

التهيئة للدرس 

عزيزي املعلم/ عزيزتي املعلمة...

ا�صرتاتيجية الكت�صاف املوجه

وكلف  جمموعات  اإىل  ال��ط��الب  ق�صم  •	

ك��ل جم��م��وع��ة  ب��ق��راءة ال��ف��ق��رة الأوىل 

الرئي�صة  الفكرة  واكت�صاف  الدر�ض  من 

للفقرة  

الأفكار  اأهم  بتحديد  جمموعة  كل  كلف  •	

الفرعية فى الفقرة .

اجلماعى   للعمل  فر�صة  للطالب  ات��رك  •	

والتعاون والتحاور فيما بينهم .

اإجابات املجموعات وناق�صها  . 	•تلقى 

: 	•اطرح بع�ض الأ�صئلة على الفقرة كما يلى 

1.  ما اأهم مقومات التنمية التى ميتلكها وطننا العربى ؟

2. ما اأهم م�صكالت التى تعوق حتقيق التنمية بالوطن العربى ؟

3. ما امل�صكلة التى يواجهها قطاع ال�صناعة بالوطن العربى ؟

4. ما جمالت التكامل القت�صادى التى ميكن اأن ي�صتفيد منها وطننا العربى ؟

5. ما اأهمية حتقيق التكامل والوحدة القت�صادية العربية ؟

6. ما توقعاتك مل�صتقبل التنمية فى وطننا العربى ؟

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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استعد للدرس

:   /  

:          
           
           
            
            
         
          

.       

         
           
           .  
         
         
    .       
           
        

.     

أهداف الدرس
في نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب 

قادًرا على أن: 

يعدد التحديات التي تواجه التنمية في  
الوطن العربي.

يستنتج مقومات التنمية في الوطن  
العربي.

ييعطي أمثلة لبرامج التنمية في الوطن  
العربي.

يذكر بعض المنظمات العربية المهتمة  
بالتنمية.

يضع سيناريوهات مستقبلية للتنمية في  
الوطن العربي.

مفاهيم الدرس
التكامل االقتصادي العربي.

المهارات والقيم
مهارات التفكير الناقد والتفكير  

االبتكاري

التحليل 

التفسير 

التعاون  

الوحدة واالتحاد  

القضايا المتضمنة 
المسؤولية المجتمعية. 

التربية من أجل المواطنة. 

حسن استخدام الموارد وتنميتها. 

الدرس الرابع

مستقبل التنمية في الوطن العربي
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	•من خالل املناق�صة اإىل اأن وطننا العربى 

اأحوج ما يكون للرتابط والتعاون والتكامل 

مواجهة  ال��ع��رب��ي��ة  لأم��ت��ن��ا  مي��ك��ن  ح��ت��ى 

وخارجيًا،  داخليًا  القت�صادية  التحديات 

التبعية   من  والتخل�ض  التنمية   وحتقيق 

والقيود اخلارجية.، واأن هناك مناذج مثل 

جنوب  ورابطة  امل�صرتكة   العربية  ال�صوق 

�رشق اآ�صيا  ورابطة اأمريكا اجلنوبية  كلها 

والتعرف  جيدًا  درا�صتها  من  لبد  مناذج 

على عوامل جناحها. 

ملعرفة  ح��اج��ة   ف��ى  اأن��ن��ا  لهم  و�صح  •	

معوقات التنمية فى وطننا العربى للتغلب 

التنموية  المكانات  على  والتعرف  عليها 

وحتقيق  الأم��ث��ل  ال�صتغالل  ل�صتغاللها 

م�صتقبل اأف�صل لل�صعوب العربية ، وهذا هو 

عنوان در�ض اليوم   

	•�صجل العنوان على ال�صبورة. 

عرض الدرس:

	••و�صح للطالب  اأن العمل العربي امل�صرتك هو اخلطوة الأوىل نحو التنمية، والتكامل القت�صادي العربي هو الو�صيلة 

الأ�صا�صية حلل ق�صايا التنمية يف الدول العربية من ناحية و مواجهة التكتالت اخلارجية من ناحية اأخرى و�صولًا اإىل 

الوحدة العربية ال�صاملة يجب علينا العمل بكل طاقتنا لتحقيق التنمية فى كل الدول العربية.

	•ناق�ض الطالب فى مفهوم التكامل القت�صادى ووجههم لقراءة التعريف  بالكتاب املدر�صى.

ا�صرتاتيجية الت�صاوؤل الذاتى 

الثانية  العربى  واملجموعة  الوطن  التنمية فى  تتناول حتديات  الأوىل  اإىل ثالث جمموعات املجموعة  الطالب  	•ق�صم 

تتناول الإمكانات التنموية فى وطننا العربى واملجموعة الرابعة تتناول اجلهود العربية لتحقيق التنمية .

	•كلف كل جمموعة بقراءة العن�رش الذى اختارته وحتديد العنا�رش والأفكار الرئي�صة بها ، ثم �صياغة عدد من الأ�صئلة 

على الفقرة  وتوجها لأنف�صهم ثم الإجابة عنها من خالل الفقرة .

	•اترك للطالب الفر�صة للمناق�صة ودرب الطالب على كيفية �صياغة الأ�صئلة 

	•ميكنك م�صاعدة الطالب بتقدمي جمموعة من الأ�صئلة.

الوحدة الرابعة

129

       

ما المشكالت التي يعاني منها الوطن العربي وتعوق التنمية؟  

ما مقومات التنمية في الوطن العربي؟  

ما توقعاتك لمستقبل التنمية في الوطن العربي؟  

الخطوة  هو  المشترك  العربي  العمل  إن   :   /  
األولى نحو التنمية، والتكامل االقتصادي العربي هو الوسيلة األساسية لحل 
قضايا التنمية في الدول العربية من ناحية، ومواجهة التكتالت الخارجية من 
ناحية أخرى وصوًال إلى الوحدة العربية الشاملة، فعالم اليوم لم يعد فيه مجال 
للدول المنفردة والكيانات الصغيرة التي في أغلب األحيان تكون ضحية للتبعية 
االقتصادية والسياسية، ولكى ال يكون وطننا العربي ضحية لهذه التبعيات 
فيجب علينا العمل بكل طاقتنا لتحقيق التنمية في كل الدول العربية ويتطلب 

ذلك التعرف على التحديات التي تواجه التنمية.

تحديات التنمية في الوطن العربي أوالً:
تواجه التنمية بالوطن العربي عدد من التحديات والعقبات التي تقف عائًقا 

أمام تحقيقها ومنها: 

: يمثل الوطن العربي حوالي ٥٪ من مجموع سكان     ١
العالم عام ٢٠١٢م، ولكن الناتج اإلجمالي العربي ال يشكل سوى ٤٪ من 
بوضوح  العربي  اإلنتاج  حجم  ضآلة  وتظهر  العالمي،  اإلجمالي  الناتج 
المتحدة  كالواليات  المتقدمة  الدول  بإنتاج  العربي  اإلنتاج  مقارنة  عند 
األمريكية حيث يبلغ الناتج اإلجمالى لها نحو ستة أضعاف الناتج المحلي 

للوطن العربي.

 :          ٢
مجموع  من   ٪٨ سوي  العربية  الخارجية  التجارة  حجم  يشكل  ال  حيث 
الدول  في  التنمية  مصير  يعرض  مما  متواضعة  نسبة  وهي  الدولية  التجارة 

العربية لمزيد من المخاطر في المستقبل. 

: حيث ال يزيد عن ١٠٪ من إجمالي حجم      ٣
للمجموعة  البينية  التجارة  فإن  وبالمقارنة  العربية،  الخارجية  التجارة 

األوربية تمثل ٧٠٪ من إجمالي التجارة الخارجية للمجموعة عام ٢٠١٢م.

في  اإلفراط  إلى  ذلك  ويرجع   :     ٤
استيراد مكونات التكنولوجيا الحديثة من الخارج، ونتيجة لذلك اتسمت 

األنظمة االقتصادية العربية بـالتبعية.

قيم أتعلمها:
.      

أضف إلى معلوماتك:
    

.     

أضف إلى قاموسك  
 :   

     
    
     
      
.    
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: اأتن تكون الأ�صئلة كالتاىل  	•من املتوقع 

1. هل يتنا�صب عدد �صكان الوطن العربى 

مع حجم النتاج املحلى له ؟

2. ما الفرق بني الناجت املحلى للوليات 

املتحدة والوطن العربى ؟

العربية   اخلارجية  التجارة  حجم  ما   .3

وعالم يدل ذلك ؟

4. ما الفرق بني التجارة العربية البينية 

والتجارة البينية للمجموعة الأوربية ؟

القتن�صادية  الأنظمة  تت�صم  مل��اذا   .5

العربية بالتبعية ؟

6. ما اأ�صباب تباين امل�صافات القت�صادية 

الفا�صلة بني الأ�صواق العربية ؟

الوطن  وواردات  ���ص��ادرات  اأه��م  ما   .7

العربى  وعالم يدل ذلك ؟

على  ال�صيا�صى  ال�صتقرار  عدم  اأثر  ما   .8

التنمية 

9. ما العالقة بني الفقر واملر�ض والتنمية ؟

10. ما اأثر النمو ال�صكانى على التنمية ؟

11. هل توؤثر الأمية على التنمية؟

: اإىل ما يلى  	•ناق�ض الأ�صئلة مع الطالب وتو�صل من خالل املناق�صة 

	•�صاألة النتاج  وت�صابهه بني الدول العربية  بالإ�صافة اإىل �صعف التجارة العربية  العاملية والتجارة العربية البينية 

والرتكيز على القطاع الزراعى من التحديات القت�صادية التى تواجة التنمية .

اأن ال�صتقرار ال�صيا�صى له دور كبري فى حتقيق التنمية . 	•كما 

التكنولوجيا  ونق�ض  الأمية  ن�صبة  وارتفاع  العربية،  الدول  يف  ال�صكاين  النمو  معدل  وارتفاع  واملر�ض  الفقر  اأن  	•كما 

عوائق اجتماعية مهمة تعوق التنمية .
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: والتي تفوق         ٥
مثيالتها بين هذه األسواق والبلدان األجنبية. ويعود ذلك إلي نقص وسائل 
لقطع  االقتصادية  التكلفة  جعلت  التي  العربية  الدول  في  المواصالت 
المسافات المكانية باهظة وأكثر منها بين البلد العربي والبلدان األجنبية. 

: ويبدو         ٦
ذلك واضًحا في أن األقطار العربية ال تنتج إال سلًعا معظمها للتصدير مثل 
النفط والغاز الطبيعي، ومن حيث التركيب السلعي لالستيراد فإن معظم 
الواردات استهالكية وتشكل أكثر من ٤٨٪ من مجمل الواردات، وتشمل 
المواد الغذائية والمشروبات، في حين تبلغ الواردات من السلع اإلنتاجية 

(اآلالت والمعدات) نحو ٣٤٪ من مجمل الواردات.

         ٧
ذلك  على  ويدل   :     
انتشار الصناعات االستخراجية بشكل واضح وانخفاض مكانة الصناعة 

التحويلية في هيكل اإلنتاج القومي ألغلب الدول العربية.

التنمية  على  السياسية  التداعيات  تؤثر   :    ٨
االقتصادية والبشرية واستدامتها، فقد أثر عدم استقرار األوضاع السياسية 
في السنوات األخيرة على معدالت اإلنتاج في جميع القطاعات، مما أدى 

إلى انخفاض مؤشرات التنمية.

وحتى  العربية  الدول  من  الكثير  تعانى  حيث   :    ٩
األبعاد.  ومتعدد  االقتصادي  بشقيه  الفقر  وجود  من  الغنية  العربية  الدول 
الوبائي  الكبد  العربي مثل أمراض  الوطن  تنتشر بعض األمراض في  كما 

والقلب والدرن وضغط الدم والبلهارسيا وبعض األمراض المعدية. 

: ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربية،     ١٠
واستمرار الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية، أدى إلى زيادة الضغوط 
النفايات، وهذا  الهواء وتراكم  الحضرية وتلوث  والخدمات  المرافق  على 

ينعكس سلًبا على جميع أبعاد التنمية البشرية واالقتصادية. 

نحو  العربي  بالوطن  األمية  نسبة  بلغت   :    ١١
التعليم  نوعية  أن  كما  ٢٠١٢م،  العربي  الوطن  سكان  إجمالي  من   ٪٢٤٫٥
تحتاج إلى مزيد من التطوير مع دعم البحث العلمي ونشر التكنولوجيا، 
الباحثين  لدينا قدرات تعليمية كبيرة والدليل أن كثير من  الرغم أن  على 

والعلماء العرب حققوا نجاحات عالمية في الدول الغربية. 

ابحث وتعرف
      
     
http://www.worldometers.info/ :
     
     

:     
http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/

panel_population.htm

أضف إلى معلوماتك:
     
     
      

.  
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ا�صرتاتيجية اخلرائط املعرفية

معرفية  خريطة  لت�صميم  الطالب  وجه  •	

لتحديات التنمية فى الوطن العربى. 

التى  الطالب لعر�ض اخلريطة  اأحد  	•اخرت 

تو�صلت اإليها جمموعته. 

مو�صحا  اخلريطة  ف��ى  ال��ط��الب  ناق�ض  •	

جوانب القوة وجوانب ال�صعف بها حتى يتم 

لباقى  الأخ��رى  اخلرائط  �صوء  فى  تهديلها 

اإىل  ال��ط��الب  يتو�صل  حتى  امل��ج��م��وع��ات 

خريطة من اإنتاجهم تعرب عن التحديات .

يتمتع  العربى  الوطن  اأن  للطالب  	•و�صح 

بالعديد من الإمكانيات التى توؤهله ليحتل 

مرتبة عالية فى التنمية الب�رشية. 

	•اطلب من املجموعة الثانية التى تناولت  

الإمكانات التنموية العربية �صياغة الأ�صئلة  على الفقرة  ومن املتوقع الأ�صئلة التالية :

1. ما اأهمية موقع الوطن العربى ؟

2. ما املواقع ال�صرتاتيجية التى يتحكم بها الوطن العربى ؟

3. ما اأهم الرثوات التى ميتلكها الوطن العربى ؟

4. كبف ت�صاهم املوارد التى ميتلكها فى حتقيق التنمية ؟

العربى وا�صتخال�ض  الوطن  الطالب لقراءة اخلريطة اخلا�صة مبوقع  الأول والثانى  ووجه  ال�صوؤال  الطالب  	•ناق�ض مع 

اأهم النقاط اخلا�صة باملوقع .

الوحدة الرابعة
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لقد ساعدت كل هذه التحديات على مزيد من التبعية للخارج، ومزيد من 
التفاوت في الدخول والثروة بين سكان الوطن العربي، وارتفاع في أسعار المواد 
األساسية والخدمات، وارتفاع معدالت التضخم ومعدالت البطالة، وتراجع في 

األداء االقتصادي العام.

ا�مكانيات التنموية العربية ثانًيا:
يتمتع الوطن العربي بالعديد من اإلمكانيات التي تؤهله ليحتل مرتبة عالية 

في التنمية البشرية ومنها:

١  االمكانات الطبيعية واالقتصادية:
أ  الموقع الجغرافي المتميز:

 .      

.         ( ) 

إفريقيا وأوربا، ويطل على  بين قارة آسيا و العربي يربط  الوطن  نستنتج من الخريطة أن 
العربي،  والخليج  األحمر  والبحر  المتوسط  البحر  وهي  التجارة  في  مهمة  بحار  ثالث 
عليها من  (تعرف  والحرب  السلم  في  االستراتيجية  أهميتها  لها  ثالثة مضايق  في  ويتحكم 
خالل الخريطة)، باإلضافة إلى قناة السويس التي تعد من أهم القنوات المالحية العالمية 

والتي توفر الكثير من الوقت والجهد والمال.

أضف إلى معلوماتك:
     
   :  
    
    
   
    
    

.   
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الوطن  على  املناق�صة  خ��الل  من  اأك��د  •	

واإفريقيا  اآ�صيا  قارة  بني  يربط  العربى 

مهمة  بحار  ثالث  على  ويطل  واأورب���ا، 

فى التجارة وهى البحر املتو�صط والبحر 

فى  ويتحكم  العربى،  واخلليج  الأحمر 

ثالثة م�صايق لها اأهميتها ال�صرتاتيجية 

قناة  اإىل  بالإ�صافة  واحلرب،  ال�صلم  فى 

القنوات  اأه��م  م��ن  تعد  التى  ال�صوي�ض 

املالحية العاملية.

العربى  الوطن  اأهمية  اىل  الطالب  وجه  •	

للعامل  ف��ري��د   ومتحف  دي��ن��ي   كمركز 

وال��ت��ي ت���دل ع��ل��ي ع��راق��ة احل�����ص��ارة 

الدينية  كالأماكن  الإ�صالمية  و  العربية 

والتاريخية، مما يجعله ي�صتقطب الكثري 

املقد�صة  الأماكن  لزيارة  املهتمني  من 

واملعامل ال�صياحية ودرا�صة الآثار، وهذا 

التجارية  احلركة  ازده��ار  علي  ي�صاعد 

وت�صويق ال�صناعات التقليدية.

	••ناق�ض الطالب فى العالقة بني التنوع اجليولوجي واملناخي والت�صاري�صي للوطن العربي.

	•اأكد على ما ميتلكه وطننا العربى من الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح وناق�ض مع الطالب م�صتقبل الوطن العربى  فى 

جمال الطاقة املتجددة .

التاريخ واحل�صارة والثقافة  الذين جتمعهم وحدة  لديها من موارد طبيعية و�صكانها  العربية مبا  الدول  اأن  	•اأكد على 

وامل�صري ميكنها حتقيق م�صتويات متقدمة من التنمية لكن الأمر يتطلب ت�صافر اجلهود والعزمية على ا�صتغالل تلك 

الرثوات الهائلة. 

القوة من  اأكرث من ثلث هذه  العربى ميتلك ثروة ب�رشية  الوطن  اأن  الب�رشى  وكبف  العن�رش  اأهمية  الطالب  	•ناق�ض مع 

ال�صباب وهو ما ي�صري اإىل قوة كبرية اإذا ما اأح�صن تعليمها وتدريبها .

	•ميكنك هنا تناول ق�صية املواطنة والوحدة العربية حيث اأن التنمية تتطلب وجود احل�ض الوطنى العربى القومى ونبذ 

اخلالفات وال�رشاعات والإميان بالكيان العربى لتحقيق هدف الوحدة القت�صادية الكربى.

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم
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ب  الثروات االقتصادية:
والمعدنية  (النباتية  الطبيعية  موارده  بتنوع  العربي  الوطن  يتسم 
والزراعية)، مما أكسبه أهمية اقتصادية على المستوىين المحلي والعالمي 

ويتضح ذلك فيما يلي: 

مكانة الوطن العربي في مجال إنتاج وتصدير بعض المنتجات الزراعية   
والتمور  وزيته،  والزيتون  العربي،  والصمغ  كالقطن،  للصناعة  الالزمة 
والفواكه، كما يملك ثروة حيوانية يمكن أن تسهم إذا ما أحسن تنميتها 
واستغالل منتجاتها بطرق علمية في سد االحتياجات العربية وتصدير ما 

يفيض منها للخارج. 

إنتاجه كميات من الفوسفات وبعض المعادن واألمالح، كالحديد والمنجنيز   
والرصاص والزنك والبوتاس وغيرها، وتصديره كميات كبيرة منها للدول 

الصناعية.

تمتعه بأهمية اقتصادية خاصة في مجال إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز   
الطبيعي، كما يحتوي الوطن العربي علي كميات كبيرة من الفحم الحجري. 

امتالكه إمكانات هائلة في مجال االستفادة مستقبًال من الطاقة الشمسية   
وطاقة الرياح. 

أهميته الكبيرة في مجال الصناعات التقليدية التي تعمل علي تشجيع السياحة،   
كصناعات التحف واألواني المعدنية والنحاسية والفضية وغيرها فضًال عن 

قيام الصناعات المعدنية المختلفة. 

٢  االمكانات البشرية
يمتلك الوطن العربي قوى بشرية كبيرة إذا أحسن تدريبها وتأهيلها يمكن 
أن تؤهله ليحتل مكانة متقدمة في العالم خاصة وأن أكثر من ثلث هذه القوى 

من الشباب التي ُتبنى بسواعدهم األمم.

الجهود العربية لتحقيق التنمية: ثالًثا:
إن التطورات االقتصادية الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تفرض 
تكتالت  وتكوين  العربية  الدول  بين  التعاون  أجل  من  الجهود  تكثيف 
إقليمية. وقد شهدت الدول العربية خالل العقود األربعة  اقتصادية دولية و
الماضية محاوالت للتعاون االقتصادي والتنمية وذلك بقيام منظمات واتحادات 
عربية متنوعة ومتخصصة في مختلف البالد العربية إلى جانب قيام الصناديق 

والمؤسسات التمويلية العربية وكان لها عدة أهداف يلخصها الشكل التالي:

.   

إقرأ وناقش:
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�صهدت  العربية  الدول  اأن  للطالب  و�صح  • •	

حم��اولت  املا�صية  الأرب��ع��ة  العقود  خ��الل 

ل��ل��ت��ع��اون الق��ت�����ص��ادي  وال��ت��ن��م��ي��ة  وذل��ك 

متنوعة  بية  عر  واحت���ادات  منظمات  بقيام 

اإىل  العربية  البالد  خمتلف  يف  ومتخ�ص�صة 

جانب قيام ال�صناديق واملوؤ�ص�صات التمويلية 

وكلفها  الثالثة   للمجموعة  وانتقل  العربية 

بطرح الأ�صئلة التى اأعدتها .

اإبداعية ومن  اأ�صئلة  	•و�صجعهم على طرح 

املتوقع عر�ض الأ�صئلة التالية :

القت�صادى   التعاون  حماولت  اأهم  ما  •	

بني الدول العربية ؟

اأهداف التعاون القت�صادى العربى ؟ 	•ما 

التعاون   جم��الت  فى  الطالب  ناق�ض  •	

القت�صادى واأهدافها.

العربية   املنظمات  اأن  للطالب  و�صح  •	

متنوعة ما بني منظمات مهتمة بالتنمية القت�صادية  والتنمية الب�رشية. 

.123 	•كلف الطالب بقراءة ال�صكل التخطيطى  اخلا�ض باملنظمات العربية التابعة جلامعة الدول العربية �ض 

	•كلف كل جمموعة  باختيار منظمة من املنظمات  وا�صتخدام �صبكة املعلومات الدولية  وجمع معلومات عن اأهدافها 

واأن�صطتها  والربامج التى تقوم بها .

هذه  حققته  ما  اأن  اإل  امل�صرتك  العربي  القت�صادي  التعاون  موؤ�ص�صات  من  العديد  وجود  رغم  اأنه  للطالب  و�صح  •	

املوؤ�ص�صات اأدنى من امل�صتهدف   فتحليل املوؤ�رشات واحلقائق القت�صادية املتعلقة بالوطن العربي تو�صح اأن غياب 

التكامل القت�صادي العربي يعترب من اأهم الأ�صباب التي اأدت اإىل تعرث التنمية يف الوطن العربي.

اأهم امل�رشوعات التى تخدم  	•كلف الطالب بالدخول على موقع جامعة الدول العربية ور�صد منظماتها للتعرف على 

التنمية بجميع اأبعادها فى كل من هذه املنظمات.

الوحدة الرابعة
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ا�صرتاتيجية الع�صف الذهنى

م�صتقبل  ما  ذهنى  ع�صف  �صوؤال  	••اطرح 

التنمية فى وطننا العربى 

	•تلقى اإجابات الطالب وكلف اأحد الطالب 

بت�صجيلها على ال�صبورة .

	•ناق�ض مع الطالب الأفكار وا�صتبعد منها  

الأفكار غري املنطقية.

مع  وناق�صها  الت�صاوؤلت  بع�ض  اطرح  •	

الطالب كالتاىل :

وتطور  التعليم  يلعب  اأن  ميكن  كيف   .1

البحث العلمى  فى حتقيق التنمية؟ 

ما مدى تاأثري  اخلالفات  بني الدول   .2

العربية على برامج التنمية ؟

التجارب  من  ال�صتفادة  ميكن  كيف   .3

التنموية فى حتقيق التنمية؟

4. كيف ميكن الت�صيق بني املنظمات والحتادات العربية ؟

اأهم املتطلبات لتحقيق التنمية بوطننا العربى. اإجابات الطالب عن الأ�صئلة ، وخل�ض من خالل املناق�صة  	•تلقى 

على  القادرة  الفاعلة  العربية  الإرادة  على  بل يجب  ف�صة،  على طبق من  نف�صه  يقدم  ل  امل�صتقبل  اأن   للطالب  	•و�صح 

التغيري والإجناز اأن تكون جزءاً اأ�صا�صياً من الواقع العربي القادم، حتدد اأهدافها وتعمل على اإجنازها من خالل روؤية 

اإ�صرتاتيجية متكاملة تربط بني الواقع وامل�صتقبل بكل حتدياته واأزماته وخماطره. 

134وناق�صهم فيها . 	•وجه الطالب لقراءة  املعلومات الإثرائية بالكتاب �ض  

جغرافية الصف الثانى الثانوى - دليل املعلم

134(    )      

المحلي  الناتج  لنمو  العربية وما حققته من معدالت مرتفعة  الدول  التنمية في بعض  الرغم من جهود  على 
اإلجمالي إال أن المستوى الذي حققته هذه الدول في إشباع الحاجات األساسية للغالبية العظمى من السكان 
التعاون  مؤسسات  من  العديد  وجود  ورغم  للفرد،  توفره  الواجب  األدنى  بالحد  بالمقارنة  منخفًضا  مازال 
االقتصادي العربي المشترك، إال أن ما حققته هذه المؤسسات أدنى من المستهدف فتحليل المؤشرات والحقائق 
االقتصادية المتعلقة بالوطن العربي توضح أن غياب التكامل االقتصادي العربي يعتبر من أهم األسباب التي 

أدت إلى تعثر التنمية في الوطن العربي.

مستقبل التنمية في وطننا العربي
بما أن األوضاع االقتصادية العالمية الحالية تتميز بسمة التكتالت االقتصادية، 
األمر الذي يؤكد أن السير في طريق التكتل االقتصادي للدول العربية هو 
الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحديات والقيود االقتصادية الخارجية، ومن هذا 
المنطلق تصبح قضية التكامل االقتصادي العربي على رأس أولويات الدول 
العربية، فال مجال لتحقيق التنمية إال بتكاتف دوله وتوحيد إمكانياته اإلنمائية 

ويتطلب ذلك عمل اآلتى: 

من  فيها  ويستفاد  قومية،  رؤى  على  قائمة  عربية  استراتيجية  تصميم   ١
أو  العربية  الدول  السابقة سواء على صعيد جامعة  التكاملية  المحاوالت 

بشكل ثنائي بحيث يتم تفادي السلبيات والتأكيد على اإليجابيات.

ضرورة اندماج االقتصاديات العربية تحت مظلة كيانات اقتصادية قوية   ٢
تمكنها من مواجهة التحديات العالمية. واالهتمام بالمشروعات العربية 

التكاملية المشتركة من حيث التمويل والتسويق.

والبحث   المعلومات،  تكنولوجيا  لتطوير  وواضحة  شاملة  خطة  وضع   ٣
العلمي، من خالل التوسع في إقامة المؤسسات البحثية المتخصصة ودعمها 
مادًيا وسن قوانين رعاية الباحثين، حتى تتمكن من إحداث طفرة عالية في 

مجال تطوير واستيعاب التكنولوجيا. 

تحييد العمل االقتصادي العربي المشترك عن الخالفات العربية وعدم ربط   ٤
تلك البرامج بالتغيرات والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة باعتبار 
التحديات  تفرضها  التي  الثوابت  االقتصادي هو من  التكامل  أن موضوع 

التي تواجهها األمة العربية.

أضف إلى معلوماتك:
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الوحدة الرابعة

135

األخرى،  الدول  خاضتها  التي  العالمية  التكاملية  التجارب  من  االستفادة   ٥
مناطق  تكوين  من  التجارب  تلك  بها  مرت  التي  المراحل  تراعي  بحيث 
تجارة حرة واتحادات جمركية ثم السوق المشتركة وانتهاء بقيام التكامل.

مال  ورأس  وعماله  زراعية  أراضي  من  العربية  الدول  إمكانات  استثمار   ٦
لسد الفجوة الغذائية. 

أيٍد عاملة وطنية وفنية ومدربة من خالل توجيه تعليمي وتدريبي  إعداد   ٧
األيدي  حركة  وتنظيم  العمل،  سوق  الحتياجات  االستجابة  على  قائم 
الالزمة  التسهيالت  إعطاؤها  و حقوقها  وضمان  بحرية  العربية  العاملة 

والمساعدات لتطويرها.

عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الدول األفريقية واألوربية والتكتالت   ٨
الدول  أمام  السوق  حجم  توسيع  إلى  ستؤدي  التي  األخرى  االقتصادية 

العربية.

العمل على التنسيق بين المنظمات واالتحادات العربية من خالل خطط   ٩
واضحة ومتفق عليها، مع تقييم دوري إلنجازاتها من قبل حكومات الدول 
العربية ومنحها الدعم الكافي وتسهيل مهامها حتى يتسنى لها تأدية دورها 

المطلوب بنجاح.
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ابحث وتعلم:
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ذهنى         ع�صف  جل�صة  بعقد  الطالب  كلف  •	

العربى  ال��وط��ن  مل�صتقبل  ت�صور  لو�صع 

وكيفية حتقيق الوحدة العربية ال�صاملة .

وناق�صها  ال��ط��الب  م��ق��رتح��ات  تلقى  •	

معهم.

ال��در���ض  ق�صية  ال��ط��الب  م��ع  ن��اق�����ض  •	

لتحقيق  كاأ�صا�ض  العربية   ال��وح��دة  عن 

الطالب  وكلف  العربى  وطننا  فى  التنمية 

بالأن�صطة  الق�صية  على  الأ�صئلة  بحل 

والتدريبات. 

امللخص السبورى :

عنا�رش  ا�صتخال�ض  تالميذك  من  اطلب  •	

ال�صبورة  على  و�صجلها  الرئي�صية  الدر�ض 

واطلب منهم تدوينها وهى كالتاىل :

التقومي 

	•كلف الطالب بحل الأ�صئلة على الدر�ض بالأن�صطة و التدريبات. 

	•كلف الطالب مبراجعة الوحدة وحل الأ�صئلة العامة على الوحدة بالأن�صطة والتدريبات.

youssef
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