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 الوحدة أهداف

تنميـة قدرات الطالب على المالحظة والوصف واإلدراك والفهم آلليات و ديناميات الوسط  الطبيعي وهي قدرات 
 تستعمل وفق نسب مختلفـة.

 الوحدة محتوى
 بفهمها و تحليلها و تركيبها وتعميم النتائج دينامية االوساط الطبيعية:

رية  ونـات الوسط الطبيعي لألحواض النهتهدف دراسة دينامية االوساط الطبيعية في الجغرافية الطبيعية إلى التعرف على خصائص ومك
مع ضبط العالقـة بين مكوناتها ورصد مراحل تطورها ، وذلك انطالقـا من المعطى التقابلي بين السطوح و كيف يوجه الدينامية الحالية 

ية موئلية يؤتثها كل من: سواء داخل المجرى أو السفوح أو المساحة االجمالية للمشهد الطبيعي مع وضع هذا األخير  داخل صيرورة بيئ
  الجيومرفلوجيــا والمنـاخ والمـاء والغطاء النبـاتي والتربـة. 

  ويقتضـي تدريس الوحدة للطلبـة ما يلي : 
 تحديد اإلطار النظري للموضوع و ربطه بسطوح تقابل األوساط 1
 اإلطار الهندسي لألحواض النهرية و األحواض المائية و المشاهد  2
  التطبيق النطاقي : 3

 ضبط تغايرية النطاقات و تنوع األحواض و المشاهد بالمقابل. 3.1
 اإلرث المورفلوجي و تأثيره على دينامية االوساط الطبيعية الحالية. 3.2
 النطاق المتوسطي و تأطير دينامية االوساط الطبيعية. 3.3
 األحواض النهرية و دينامية االوساط الطبيعية المغربية .  3.4
  المغربية و دينامية األوساط  األحواض النهرية –ج           

 حوض ملوية و عالقته بالمجال المتوسطي 
  حوض أم الربيع و عالقته بالمجال األطلنتي 
  حوض درعة و عالقته بالمجال الصحراوي 
  الوســائل :-ج 

  يقتضي الجانب العملي الوسائل التالية:
  / الخرائط1

 - ةاالشتغال بخرائط موضوعاتية لمكونات األوساط الطبيعي  

 - توفر خرائط األحواض المغربية و نماذج من الحوض المتوسطي  

 - . األعمال التوجيهية/2خرائط التعرية و قياساتها  

 ة و يدراسة و تحليل وثائق الموارد المائية و توزيعها و أهميتها االقتصادية و االجتماعية و البيئية .دراسة و تحليل وثائق الموارد الغابو
  قتصادية و االجتماعية و البيئية.توزيعها و أهميتها اال

  دراسة و تحليل وثائق الموارد الترابية و توزيعها و أهميتها االقتصادية و االجتماعية و البيئية 
 . دراسة و تحليل وثائق الموارد المعدنية و توزيعها و أهميتها االقتصادية و االجتماعية و البيئية 
  توزيعها و أهميتها االقتصادية و االجتماعية و البيئيةدراسة و تحليل وثائق الموارد الطاقية و 

 دراسة و تحليل وثائق الموارد البحرية و توزيعها و أهميتها االقتصادية و االجتماعية والبيئية . 

  العمل الميداني 3
 يـات، التدريب الطالب على إنجـاز رسـوم توضيحيـة مقطعيـة بالميدان تهم ربط العالقـة بين المقاطع في إطار متو

 مع طرح افتراضات وتساؤالت حول العالقـة التكوينـيـة والتطورية بين مختلف مكونات األحواض النهرية.  
تدريب الطالب على كيفيـة تصوير المقطع أو المشهد أو التكونات كل حسب الشروط التي يتطلبهـا لضبط مقياس األوساط الطبيعية و ربطها 

  المكاني  و الزماني.

 المعارف تقييم
 امتحان نهاية الفصل    
  تقييم مستمر  

 مراقبة مستمرة + مراقبة نهائية.
   % 50النهائية  والمراقبة % 50المراقبة المستمرة 


