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 :األهداف العامة للمحور
 التالميذ يقومون ببناء مفهوم التنوع البيولوجي:التلميذات وجعل 

  ؛(ضمنوعيفراد نفس النوع )تنوع أتنوع 

 )؛تنوع الكائنات الحية )تنوع بينوعي 

 تنوع الحميالت البيئية. 

 

                   
لدراسة هذا المحور أن تفضي إلى إنجاز بطاقات مخصصة لموضوع التنوع يمكن 

المجتمع الُمكرس ألهمية التنوع  فيأو  داخل اإلعدادية هاالبيولوجي من أجل عرض

 .البيولوجي
 

 

 

 

 من نفس النوع لكنهم خمتلفون. ءأنهم جز التلميذات والتالميذاهلدف هو حتسيس  :1سؤال 

 ناقشة؛م :تقنيات التنشيط 

 ؛لتلميذات والتالميذا تمثالتو قبلية مكتسبات :وات / دعامةدأ 

بعد  ،لنقاشاعن طريق التبادل و صغرةمالعمل داخل مجموعات  :طريقة العمل 

 ؛جلسة عامة            في يقدم ممثل عن كل مجموعة ملخصاذلك 

 لمرفولوجيةاضع الئحة لالختالفات و لتلميذات والتالميذاطلب من ن :تعليمةلا 

 .المجموعة                  الرئيسة المتواجدة بين تلميذات وتالميذ 
 

 .على األنواع األخرى )ضمنوعي( مفهوم التنوع البيولوجي داخل نفس النوعتعميم : 4و 3، 2سؤال 
 

 .بأهمية التنوع البيولوجيالتلميذات والتالميذ حتسيس : العمل على 5سؤال 
 

 ؛سؤال / جواب :تقنيات التنشيط 

 ؛تمثالت التلميذات والتالميذو قبلية مكتسبات :أدوات / دعامة 

 ؛عمل فردي :طريقة العمل 

ألسئلة في دفتر ان التلميذات والتالميذ أن يجيبوا على مطلب ن :التعليمة 

 .األنشطة
 

 

 

 

 بينوعيالالتنوع البيولوجي  :أشكال احلياةبتعدد  التلميذات والتالميذ حتسيس ى: العمل عل1سؤال 

 ؛سؤال / جواب :تقنيات التنشيط 

 ؛تمثالت التلميذات والتالميذو قبلية مكتسبات :أدوات / دعامة 

 ؛عمل فردي :طريقة العمل 

والتالميذ أن يجيبوا على األسئلة في دفتر  ن التلميذاتمطلب ن :التعليمة 

 .األنشطة
 

 

 التنوع البيولوجي 1 

  
 اقتراح

 كلنا بشر، كلنا مختلفون نشاط 1  

 

 تنوع الكائنات الحية نشاط 2  
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 : تقدير كمي لألنواع احلية2سؤال 

 ؛سؤال / جواب :تقنيات التنشيط 

 1لحقمأنترنيت و/أو وثائق مقترحة من طرف األستاذ )أنظر  :أدوات / دعامة 

 .(رفقته

 ؛عمل فردي :طريقة العمل 

في الخانات التي  Xالتلميذات والتالميذ أن يضعوا عالمة  من طلبن :التعليمة 

 تمثل األجوبة الصحيحة.
 

 دقيقة( وأن أخرى يتم اكتشافها. 20: العمل على حتسيس التلميذات والتالميذ أن بعض األنواع ختتفي )واحدة كل 3سؤال 

 ؛ؤال / جوابستقنيات التنشيط:  

 2 لحقمظر نان طرف األستاذ )منترنيت و/أو وثائق مقترحة أأدوات / دعامة:  

 ؛(رفقته

 ؛مل فرديعطريقة العمل:  

في الخانات التي  Xوالتالميذ أن يضعوا عالمة  ن التلميذاتمطلب نالتعليمة:  

 األجوبة الصحيحة. توافق

 

 

 

القدرة على ومتكينهم من : العمل على حتسيس التلميذات والتالميذ بالتنوع البيولوجي للحميالت البيئية 3و 2، 1سؤال 

 التمييز بينها.

 ؛مالحظة ثم، سؤال / جواب :تقنيات التنشيط 

 ؛األنشطة فتردي فالصور الفوتوغرافية  :أدوات / دعامة 

 ؛عمل فردي :طريقة العمل 

 كتابةوالصور الفوتوغرافية  الحظةمالتلميذات والتالميذ  طلب منن :التعليمة 

 .ةفي دفتر األنشط 3و 2، 1على االسئلة  اإلجابةفي األسفل ثم  اأسمائه
 

 تنوع الحميالت البيئية نشاط 3  



 البيئية بإفريقيا / دليل األستاذ / املغرب             التربية في خدمة الحفاظ على التنوع البيولوجي والحميالت

 

 

 
 
 

من خالل مالحظة وذلك : اهلدف هو جعل التلميذات والتالميذ يكتشفون التنوع البيولوجي للنباتات باملغرب، 2و 1سؤال 

 .ةقعها اجلغرافيااألنواع النباتية ومووذجية ختتلف من حيث مناظر طبيعية منثالثة 

 ؛الحظة ثم، سؤال / جوابمتقنيات التنشيط:  

 ؛األنشطة ي دفترفلصور الفوتوغرافية اأدوات / دعامة:  

 ؛مل فرديعطريقة العمل:  

 اإلجابةولصور الفوتوغرافية االحظة مالتلميذات والتالميذ  طلب مننالتعليمة:  

 .في دفتر األنشطة على األسئلة
 

 

 

عدة من خالل مالحظة وذلك : اهلدف هو جعل التلميذات والتالميذ يكتشفون التنوع البيولوجي للحيوانات باملغرب، 3سؤال 

 . يف هذا البلد الربية أنواع من احليوانات

 الَبر ي كاألرنب ، أليًفا ليس ُمتوح ِّش ، الَبر   في يعيش حيوان: َبر ِّي   حيوان ملحوظة:

 ؛الحظة ثم، سؤال / جوابمتقنيات التنشيط:  

 ؛األنشطة ي دفترفلصور الفوتوغرافية اأدوات / دعامة:  

 ؛مل فرديعطريقة العمل:  

ن التلميذات والتالميذ أن يربطوا كل صورة فوتوغرافية مطلب نالتعليمة:  

 باسم الحيوان المناسب. 

 

 التنوع البيولوجي في المغرب
 


