اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة ( الدراسات االجتماعية والوطنية  ) 4للصف ( الثاني الثانوي فصلي  -أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ)
األبسوع

1
األبسوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

 علم الجغرافيا تطور علم الجغرافيا الجغرافيا عند المسلمين0443/5/11هـ 0443/6/1هـ

األبسوع

0443/5/7هـ

 األجرام السماوية ( ) 3 األجرام السماوية ( ) 2 -األجرام السماوية()1

2
األبسوع

6

األبسوع

0443/6/16هـ 0443/6/03هـ

األبسوع

9

 االحتباس الحراري الغالف الحيوي -األقاليم الطبيعية ( ) 3

11

األبسوع

0443/7/14هـ 0443/7/11هـ

األبسوع

13

 تمثيل التضاريس على الخريطة مساقط الخرائط -أهمية التنمية المستدامة وأبعادها

14

األبسوع

0443/1/10هـ 0443/1/17هـ

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

0443/6/5هـ

0443/6/9هـ

 التصحر التضاريس الرئيسة لسطح األرضخصائص البحار والمحيطات
0443/7/0هـ

0443/7/7هـ

 األقاليم الطبيعية ( ) 2 األقاليم الطبيعية ( ) 1 المساحة ()30443/1/1هـ

ملاحظات

5

 تشكيل سطح األرض ( ) 3 تشكيل سطح األرض ( ) 2 -تشكيل سطح األرض ( ) 1

0443/5/00هـ

معلمة المادة:
أ/
..........................................................................

0443/1/6هـ

 متطلبات التنمية المستدامة ( ) 3 متطلبات التنمية المستدامة ( ) 2 التنمية المستدامة في المملكةالعربية السعودية ( ) 3

األبسوع

3

0443/5/04هـ

0443/5/01هـ

 القمر كوكب األرض -حركات األرض

األبسوع

0443/6/06هـ

7

 حركة مياه البحار والمحيطات ( ) 3 حركة مياه البحار والمحيطات ( ) 2 -الغالف الجوي

8

األبسوع

0443/7/04هـ

األبسوع

11
األبسوع

15

0443/7/03هـ

 المساحة ( ) 2 علم الخرائط  -القياس على الخريطة ترتيب الخرائط وترقيمها0443/1/9هـ

0443/1/00هـ

التنمية المستدامة في المملكة العربية
السعودية ( ) 2
 جهود المملكة في التنمية المستدامةوالمحافظة على البيئة
 العمل التطوعي ودوره في التنميةالمستدامة

 استكشاف الفضاء الغالف الصخري -حركة قشرة األرض

4
األبسوع

األبسوع

0443/6/01هـ

0443/5/10هـ

0443/5/15هـ

0443/6/09هـ

0443/6/10هـ

 المناخ ( ) 3 المناخ ( ) 2 المناخ ( ) 10443/7/07هـ

0443/7/10هـ

 االتجاهات على الخريطة مصطلحات الخريطة ورموزها -أنواع الخرائط

12

0443/1/06هـ

األبسوع

16

0443/1/13هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 وداية الدرابسة للطالب للفصل الدرابسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 وداية اختوارات الفصل الدرابسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 وداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ......................................................................../

أ............................................................................./

علم الجغرافيا

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

المادة

الدراسات االجتماعية والوطنية

المكتسبات
والمفردات
الجديدة

علم الجغرافيا  -أهمية علم الجغرافيا

الحصة

 -فروع علم الجغرافيا

الفصل

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ ما علم الجغرافيا ؟

التمهيد

الأهداف السلوكية

الأنشطة

المحتوى وعرض الدرس

أن توضح الطالبة المقصوود  علم الجغرافيا :
يهووووتم بدراسووووة االختالفووووات المكانيووووة علووووى سووووطح األرض
بعلم الجغرافيا
وتوزيووع المظوواهرات الطبيعيووة والبشوورية ودراسووة العالقووات
القائمة .
أن تبين الطالبوة أهميوة علوم  أهمية علم الجغرافيا :
 -3دراءة البيئات المختلفة سواءكانت طبيعية أم بشرية .
الجغرافيا
 -2دراسوووووة األجووووورام السوووووماوية والمجموعوووووة الشمسوووووية
وعالقتها بالكرة األرضية
 -1درساة السكان وتوزيعهم والعوامل المؤثرة في ذلك .
 -4دراسة مشوكالت المورور والنقول بانواعوب وتوبكاتب عبور
تطبيق منهج جغرافية النقل
 -5دراسة مناطق توطن األمراض وانتشارها والكشف عون
العوامول المسووببة لهوا والوقايووة منهووا عبور تطبيووق الجغرافيووا
الطبية
 -6دراسووة التنميووة الحضوورية والريفيووة عبوور تطبيووق موونهج
الجغرافيا اإلقليمية وجغرافية التخطيط وجغرافية التنمية .
أن تعودد الطالبوة فوروع علوم  فروع علم الجغرافيا :
تنقسم الجغرافيا إلى قسمين كبيرين هما :الجغرافيا الطبيعية
الجغرافيا
والجغرافيا البشرية  ،وتحت كل منهما فروع .
أدوات التقويم
التقويم الختامي

صور ⃝

التاريخ

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

استراتيجيات التعليم الحديثة

○حل المشكالت
○االكتشاف واالستقصاء

تقويم الهدف

وضحي المقصود بعلم
الجغرافيا
بيني أهمية علم الجغرافيا

○ ..................................العصف الذهني
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

○الخرائط الذهنية
○التعلم الذاتي
○التعلم التعاوني
○أخرى............

المناقشة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

األخوة المعلمين و المعلمات

التدريبات ⃝

الواجبات المنزلية ⃝
األنشطة ⃝
الواجب المنزلي

عددي فروع علم
الجغرافيا
أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتب
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
ترح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  54لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856

(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

