الجغرافيا والتربية الوطنية الصف الثاني
الثانوي
التحضير بطريقة التعلم النشط

 .1يسهم في بناء شخصيته المؤمنة باهلل ربا ً وباإلسالم دينا ً ومنهجا ً للحياة وبمحمد (صلى هللا عليه وسلم) نبيا ً ورسوالً.
 .2ينمي ثقته بمقومات األمة اإلسالمية ويعزز االنتماء لها ،ويؤمن بوحدتها على اختالف أجناسها وألوانها ،الستعادة أمجادها وتحقيق
سيادتها في العالم.
 . 3يرتبط بتاريخ أمتها وحضارتها اإلسالمية ،ويفهم سيرة النبي (صلى هللا عليه وسلم) ويتخذها قدوة في الحياة ،ويستفيد من سير
أسالفنا الصالحين في جوانب الحياة المختلفة.
 .4يكون انسانا ً صالحا ً ملتزم بآداب اإلسالم وتعاليمه وقيمه.
 .5يعتز باالنتماء للوطن ويتبصر بما له من أمجاد عريقة في ل الحضارة اإلسالمية ويتعرف على ما له من مزايا جغرافية وطبيعية
واقتصادية ،ويعرف كيفية استثمارها والمحافلة عليها.
 .6يعمق إيمانه بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 .7يعي مشكالت مجتمعه الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،ويستعد لإلسهام في حلها.
 .8يعرف المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية ،ويدرك الصالت التي تربط بعضها ببعض ،ويعي حجم التحديات التي تواجه األمتين
العربية واإلسالمية.
 .9يتبصر بقدراته واستعداداته التي انعم هللا بها عليه وينميها ويوجهها الوجهة المفيدة المثمرة.
 . 11يتزود ببعض حقائق المواد االجتماعية ومفاهيمها المالئمة لسنه التي تساعد في التكيف مع مجتمعه وبيئته وحياته المستقبلية
لمواكبة التطور المعرفي والتقني.
 .11يعي كيفية تفاع االنسان مع بيئته التي يعيش فيها ومدى تأثيرها به وتأثيرها فيه والتأكيد على مسؤولية المواطن في حمايتها
والمحافلة عليها.
 .12ينمي قدرته على التفكير العلمي في دراسة اللواهر الطبيعية والبشرية.
 .13ينمي مهاراته الحركية والعقلية ،وتوجيهها نحو استثمارها بشك إيجابي.
 .14يقدر قيمة العم بأنواع ه المختلفة ،وحاجة بالده إلى القوى الوطنية العاملة المدربة.
-15يعي أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها على اإلنسان ،مع مراعاة االلتزام بالمنهج الواعي في التعام معها.

 .1إدراك االتساق الكوني من خال الجغرافيا واالستدال بالمخلوقات على الخالق عز وج وترسيخ اإليمان بقدرته وحكمته وتنمية عواطف المحبة
والشكر هلل.
 .2إشعار المتعلم بما في الكون واللواهر الجغرافية من إتقان وحسن إبداع وإمتاع للحس الفني.
 .3االنتفاع بما خوله هللا لإلنسان من نعم واالستفادة مما سخر له في الكون كله.
 .4إدراك العالقات بين الناس والبيئة والتأثير المتباد بينهما لالنتفاع بالبيئة واتخاذ خير المواقف منها.
 .5من خال تطور الفكر الجغرافي يتعرف المتعلم على نمو معرفتنا عن الكوكب الذي نعيش عليه وكيف تمت اكتشافات أجزائه المختلفة ثم كيف
بدأت الجهود الكتشاف القمر والكواكب األخرى حيث تد هذه االكتشافات على علمة هللا عز وج الذي أبدع هذا الكون بحسب انلمة وقوانين
ربانية لم يكتشف االنسان منها إال الذر حتى سير.
 .6تكوين األفكار العلمية الصحيحة التي ال تتعارض مع ديننا الحنيف عن شك األرض وأبعادها وعالقتها بالكوكب األخرى كالشمس والقمر.
 .7دراسة الخصائص الطبيعية والبشرية للكرة األرضية من أج تنمية إيمان المتعلم بقدرة الخالق وإبداعه.
 .8توسيع أفق المتعلم وتعريفه بمختلف قارات العالم الذي نعيش عليه وذلك لكي ندرك كيف أن هللا خص ك بقعة في األرض بخصائص معينة
وكيف انه سبحانه قسم األرزاق بحكمة.
 .9ترسيخ حتى قين لدى المتعلم بان آيات هللا المتمثلة في ملاهر سطح األرض من سهو وجبا ووديان وخالفه والمتمثلة في عناصر المناخ من
حرارة ورياح والحياة النباتية والحيوانية والبشرية تسير وفق قوانين وأنلمة ربانية يجب التأم فيها.
 .11تعريف المتعلم بشعوب العالم اإلسالمي وإمكانياتها وأوضاعها ومن ثم تنمية روح التعاون اإلسالمي على أساس من األخوة التي نادى بها
اإلسالم.
 .11التعرف على أحوا الدو الكبرى في عالم حتى ومن التعرف على الخصائص الجغرافية لهذه الدو من أج فهم سياستها وأس حتى بها
وبالت حتى االستفادة من خبراتها وتوخي شرورها.
 .12تعريف المتعلم بوطنه المملكة العربية السعودية قلب العالم اإلسالمي الذي شع منه نور اإلسالم إلى بقية جهات األرض التي تضم البلدتين
القدسيتين مكة المكرمة والمدينة المنورة والذي يسعى لجمع شم المسلمين وتحقيقا ً للتضامن اإلسالمي ورفع شان المسلمين في كافة
المجاالت.
 .13فهم بعض اللواهر الجغرافية للمملكة في شك دراسات تطبيقية لدعمها سعة األفق والمعرفة لبقية جهات العالم.
 .14تعريف المتعلم باالنجازات التي أتمها المسلمون في الجغرافيا وما نقله الغربيون منها وما استفادوه وتوليد األم في إتمام انجازات آجلة في
الحاضر والمستقب .
 .15المساعدة في فهم التاريخ والعلوم التطبيقية وغيرها مما له عالقة بالجغرافيا.
 .16تنمية المهارات الجغرافية والتدريب على المالحلة والمقارنة والتخي والمحاكاة وغيرها.
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 علم الجغرافيا :
يهتم بدراسةة االختالفةات المكانيةة علةى سةطح األرض وتوزيةع الملةاهرات
الطبيعية والبشرية ودراسة العالقات القائمة .
 أهمية علم الجغرافيا :
 -1دراسة البيئات المختلفة سواءكانت طبيعية أم بشرية .
 -2دراسةةةة األجةةةرام السةةةماوية والمجموعةةةة الشمسةةةية وعالقتهةةةا بةةةالكرة
األرضية
 -3دراسة السكان وتوزيعهم والعوام المؤثرة في ذلك .
 -4دراسةةة مشةةكالت المةةرور والنقة بأنواعةةه وشةةبكاته عبةةر تطبيةةق مةةنهج
جغرافية النق
 -5دراسةةةة منةةةاطق تةةةوطن األمةةةراض وانتشةةةارها والكشةةةف عةةةن العوامةةة
المسببة لها والوقاية منها عبر تطبيق الجغرافيا الطبية
 -6دراسة التنمية الحضرية والريفية عبر تطبيق منهج الجغرافيا اإلقليمية
وجغرافية التخطيط وجغرافية التنمية .
 فروع علم الجغرافيا :
تنقسةةم الجغرافيةةا إلةةى قسةةمين كبيةةرين همةةا :الجغرافيةةا الطبيعيةةة والجغرافيةةا
البشرية  ،وتحت ك منهما فروع .
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