اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة لمادة الجغرافيا
 -1إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته من خالل التبصر باالثنيناث التاريخية والظواهر
الجغرافية.
 -2التعرف على جوانب من تاريخ بعض الرسل واألنبياء عليهم السالم للعظة والعبرة من سيرهم.
 -3الوعي بفقه سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم واتخاذه أسوة حسنة.
 -4التعرف على أبرز االثنيناث المؤثرة في العالم.
 -5التعرف على القضية الفلسطينية وموقف المملكة العربية السعودية منها.
 -6التعرف على األقليات المسلمة في العالم ومشكالتها.
 -7التعرف على أبرز القوى العالمية المعاصرة وتأثيرها على االثنيناث الدولية.
 -8التعرف على أهم المنظمات الدولية واإلسالمية والعربية في الوقت الحاضر.
 -9اكتساب المهارات والقيم واالتجاهات االيجابية التي تضمنتها وحدات المقرر

توزيع المقرر الدراسي لمادة( جغرافيا )التعليم الثانوي
األسبوع

التاريخ

التاريخ

من

من

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

الوحدة األولى (علم الجغرافيا)

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

الوحدة الثانية (الكون)

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

الوحدة الثانية (الكون)

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

الوحدة الثالثة (كوكب األرض)

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

تابع الوحدة الثالثة (كوكب األرض)

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

الوحدة الرابعة (الغالف الصخري)

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

الوحدة الخامسة (الغالف المائي)

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

الوحدة السادسة (الغالف الجوي)

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

الوحدة السابعة (الغالف الحيوي)

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

الوحدة الثامنة (السكان)

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

الوحدة التاسعة (العمران)

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

الوحدة العاشرة (الدولة ومقوماتها)

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الوحدة الحادي عشر (األنشطة االقتصادية)

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

الوحدة الثاني عشر (الخرائط والتقنيات الحديثة)

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

تابع الوحدة الثاني عشر (الخرائط والتقنيات الحديثة)

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

مالحظات

المادة

جغرافيا

األولى – علم الجغرافيا
األول – تعريف علم الجغرافيا

الوحدة
الدرس
إستراتيجية التعليم

المرحلة الثانوية

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

األهداف السلوكية

في نهاية الدرس يتوقع أن
تكون الطالبة قادرة على ما
يلي :
تعريف علم الجغرافيا .
بيان لماذا ندرس علم
الجغرافيا .
ذكر الفروع التي تخرج
منها علوم الجغرافيا .
تحديد العالقة التي تربط
علم الجغرافيا بالعلوم
األخرى .

المحتوى

األحد

التاريخ
الحصة
المواد والوسائل

□ أقالم □ بروجكتر □ الكتاب المدرسي
التقويم

التدريب

ع ّرفي علم الجغرافيا.
التهيئة  :أبدأ الدرس بالتهيئة عن طريق النشاط
االستهاللي اآلتي:
ما ذا تعرف عن علم الجغرافيا ؟
تنفيذ الدرس:
أستعرض خريطة معارف الدرس المكبرة أمام
الطالب؛ ليتعرفوا على عناصر الدرس الرئيسة،
وهي :
 -1تعريف علم الجغرافيا
 -2لماذا ندرس علم الجغرافيا ؟ .
 -3فروع علم الجغرافيا .
 -4عالقة الجغرافيا بالعلوم األخرى .
ثم أبدأ في شرحها مستخدما عدة طرق للتدريس
كاالستنباطية واالستقرائية والعصف الذهني وغيرها.
ثم اإلجابة عن أسئلة التفكير في كتاب الطالبة .
ثم االنتقال لكتاب النشاط .

الواجب

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

بيّنييييييييييييي أهمييييييييييييية علييييييييييييم

س: 1مهارة تفكير)  :يقال أن علم
الجغرافيا ال يمكن فهمه دون العلوم
األخرى (ماذا تعني هذه العبارة ؟

اذكييييييري

س : 2ما أقسام علم الجغرافيا ؟

لجغرافيا .

س : 3ضعي عالمة ( √ ) أمام العبارة
الصحيحة ،أو عالمة (  ) Xأمام العبارة غير
الصحيحة ،فيما يأتي:

حيييييييييييددي عالقييييييييييية عليييييييييييم

)
(
كلمة الجغرافيا أصلها التيني
دراسة مشكالت المرور من أحد أهم فوائد علم
)
(
الجغرافيا
مشكلة التصحر أحد أهم الموضوعات التي
)
(
يدرسها علم التاريخ

الجغرافيا .
فييييييروع علييييييم

الجغرافييييييييييييييا بمجموعييييييييييييية
العلوم األخرى .

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (

SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار

0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

