الجغرافيا
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

يهددددددد نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة ملددددددي محددددددداه نقلددددددة نو يددددددة فدددددد التعلدددددديم الثددددددانوي ب دافدددددد و يا لدددددد و سدددددداليب ومضددددددامين
ويسعي ملي تحقيق اآلت :















المسا مة ف تحقيق مرام سياسة التعليم ف الممل ة العربية السعودية من التعليم الثانوي ومن ذلك
تعزيز العقيدة اإلسالمية الت تستقيم بها نظرة الطالبة لل ون واإلنسان والحياة ف الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتما ية لدى الطالبة.
المسدددا مة فددد م سددداا المتعلمدددات القددددر المالادددم مدددن المعدددار والمهدددارات الم يددددة وفدددق تخطددديط منهجددد يرا ددد خ ددداا الطالبدددات فددد دددذ
المرحلة.
تنمية شخ ية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقلدددددي الهددددددر فددددد الوقدددددت والت دددددالي وذلدددددك بتقليدددددا حددددداالت الرسدددددوا والتعثدددددر فددددد الدراسدددددة ومدددددا يترتدددددا ليهمدددددا مدددددن مشددددد الت
ن سية واجتما ية واقت ادية و ذلك دم م ادة العام الدراس امال.
تقليا وتر يز دد المقررات الدراسية الت تدرسها الطالبة ف ال ا الدراس الواحد.
تنميدددددة قددددددرة الطالبدددددة لدددددي اتخددددداذ القدددددرارات ال دددددحيحة بمسدددددتقبلها ممدددددا يعمدددددق ثقتهدددددا فددددد ن سدددددها ويزيدددددد مقبالهدددددا لدددددي المدرسدددددة
بناء لي اختيار ا ووفق قدراتها وف المدرسة الت تريد ا.
والتعليم طالما نها تدرس ً
رفع المستوى التح يل والسلو من خالا تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
م سدددددداا الطالبددددددة المهددددددارات ا ساسددددددية التدددددد تم نهددددددا مددددددن امددددددتالك متطلبددددددات الحيدددددداة العمليددددددة والمهنيددددددة مددددددن خددددددالا تقددددددديم مقددددددررات
مهارية يتطلا دراستها من قبا جميع الطالبات.
تحقيدددق مبدددد التعلددديم مدددن جدددا ا لدددتم ن واإلتقدددان باسدددتخدام اسدددتراتيجيات وطدددرق تعلدددم متنو دددة تتددديب للطالبدددة فر دددة البحددده واالبت دددار والت يدددر
اإلبدا .
والت ا دددددددا مدددددددع
تنميدددددددة المهدددددددارات الحياتيدددددددة للطالبدددددددة مثدددددددات الدددددددتعلم الدددددددذات ومهدددددددارات التعددددددداون والتوا دددددددا والعمدددددددا الجمدددددددا
اآلخرين والحوار والمناقشة وقبوا الر ي اآلخر ف مطار من القيم المشتر ة والم الب العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعاما مع م ادر التعلم المختل ة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظي ها ايجابيا ف الحياة العملية
تنمية االتجا ات اإليجابية المتعلقة بحا العما المهن المنتج واإلخال ف العما وااللتزام

يتوقع من المتعلم بعد دراسة منا ج المواد االجتما ية ف التعليم الثانوي بنظام المقررات بالممل ة العربية السعودية نت
 .1يسهم ف بناء شخ يت المؤمنة باهلل ربا ً وباإلسالم دينا ً ومنهجا ً للحياة وبمحمد ( لي هللا لي وسلم) نبيا ً ورسوالً.
 .2ينم ثقت بمقومات ا مة اإلسالمية ويعزز االنتماء لها ويؤمن بوحدتها لي اختال جناسها و لوانها الستعادة مجاد ا وتحقيق سيادتها ف العالم.
 .3يرتبط بتاريخ متها وحضارتها اإلسالمية وي هم سيرة النب ( لي هللا لي وسلم) ويتخذ ا قدوة ف الحياة ويست يد من سير سالفنا ال الحين ف جوانا
الحياة المختل ة.
ً
 .4ي ون منسانا ً الحا ملتزم بآداا اإلسالم وتعاليم وقيم .
لي ما ل من مزايا جغرافية وطبيعية واقت ادية ويعر ي ية
 .5يعتز باالنتماء للوطن ويتب ر بما ل من مجاد ريقة ف ظا الحضارة اإلسالمية ويتعر
استثمار ا والمحافظة ليها.
 .6يعمق ميمان بمبد الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات ف ضوء الشريعة اإلسالمية.
 .7يع مش الت مجتمع الثقافية واالجتما ية واالقت ادية ويستعد لإلسهام ف حلها.
 .8يعر المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية ويدرك ال الت الت تربط بعضها ببعض ويع حجم التحديات الت تواج ا متين العربية واإلسالمية.
 .9يتب ر بقدرات واستعدادات الت انعم هللا بها لي وينميها ويوجهها الوجهة الم يدة المثمرة.
 .10يتزود ببعض حقااق المواد االجتما ية وم ا يمها المالامة لسن الت تسا د ف الت ي مع مجتمع وبيات وحيات المستقبلية لموا بة التطور المعرف
والتقن .
 .11يع ي ية ت ا ا اإلنسان مع بيات الت يعيش فيها ومدى ت ثير ا ب وت ثير ا في والت يد لي مسؤولية المواطن ف حمايتها والمحافظة ليها.
 .12ينم قدرت لي الت ير العلم ف دراسة الظوا ر الطبيعية والبشرية.
 .13ينم مهارات الحر ية والعقلية وتوجيهها نحو استثمار ا بش ا ميجاب .
 .14يقدر قيمة العما ب نوا المختل ة وحاجة بالد ملي القوى الوطنية العاملة المدربة.
مية االت االت الحديثة و ثر ا لي اإلنسان مع مرا اة االلتزام بالمنهج الوا ف التعاما معها.
 .15يع
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع القاادة

توزيع منهج مادة جغرافيا نظام مقررات
ا سبوع

التاريخ

الدروس

من

ملي

1

ا حد  1442/6/4ـ

الخميس  1442/6/8ـ

2

ا حد  1442/6/11ـ

الخميس  1442/6/15ـ

3

ا حد  1442/6/18ـ

الخميس  1442/6/22ـ

4

ا حد  1442/6/25ـ

الخميس  1442/6/29ـ

ا جرام السماوية  -المجمو ة الشمسية – اجرام سماوية اخري– القمر
ش ا و ا ا رض  -حر ات ا رض ونتااجها  -نتااج حر ات ا رض حوا محور ا- .
حر ة ا رض حوا الشمس - .سباا حدوه ال وا المناخية
طبقات ال رة االرضية - .حر ة قشرة ا رض ( نظرية ال ااب الت تونية ) – مليات
تش يا سطب االرض ( الباطنية )

5

ا حد  1442/7/2ـ

الخميس  1442/7/6ـ

مليات تش يا سطب االرض (الخارجية )  -التضاريس الرايسة لسطب ا رض

6
7
8

ا حد  1442/7/9ـ
ا حد  1442/7/16ـ
ا حد  1442/7/23ـ

الخميس  1442/7/13ـ
الخميس  1442/7/20ـ
الخميس  1442/7/27ـ

البحار والمحيطات -االمواج والمد والجزر
م ونات الغال الجوي -الحرارة والضغط الجوي
الرياح -الرطوبة النسبية واالمطار

9

ا حد  1442/8/1ـ

الخميس  1442/8/5ـ

مراجعة عامة

10

ا حد  1442/8/8ـ

الخميس  1442/8/12ـ

11

ا حد  1442/8/15ـ

الخميس  1442/8/19ـ

12

ا حد  1442/8/22ـ

الخميس  1442/8/26ـ

13

ا حد  1442/8/29ـ

الخميس  1442/9/3ـ

14

ا حد  1442/9/6ـ

الخميس  1442/9/10ـ

15

ا حد  1442/9/13ـ

الخميس  1442/9/17ـ

16

الثالثاء  1442/10/6ـ

18-17

ا حد  1442/10/11ـ

الخميس  1442/10/8ـ
الخميس
 1442/10/22ـ

تعري

لم الجغرافيا  -تطور لم الجغرافيا  -الجغرافيا ند المسلمين

م ونات الغال الجوي – االقاليم االستوااية والمدارية  – 1 -االقاليم ال حراوية -
المحافظة ل البياة
الس ان  -العواما الطبيعية الت تؤثر ف توزيع الس ان  -ال ثافة الس انية والنمو الس ان
الزيادة الس انية – المرا زالعمرانية وانوا ها -العمران الحضري
الوظاا المدن –-م ونات الدولة وحدود ا الطبيعية -الحدود الحضارية وانوا ها -
العنا ر الجغرافية لقوة الدولة
ال يد واستثمار الغابات – الزارا ة والر -التعدين وال نا ة  -التجارة والسياحة ا -
الخرااط والتقنيات الحديثة
نا ر الخريطة (العنوان والمقاييس ) – نا ر الخريطة (الم تاح واالطار) –انواع
الخرااط –تمثيا التضاريس ل الخريطة –نظام تحديد المواقع العالم (  )GPSاالستشعار
ن بعد (  )RSنظم المعلومات الجغرافية ( )GIS
مراجعة
االختبارات

مالحظات

مسرد الجغرافيا (مسار العلوم اإلنسانية)
التعليم الثانوي – نظام المقررات
الوحدة األولى :علم الجغرافيا
ا سبوع

اليوم والتاريخ

معلمة المادة:

الح ة

ال

ا

الم ون

األولى

علم الجغرافيا

الثانية

تطور علم
الجغرافيا

الثالثة

الجغرافيا عند
المسلمين

الهد

 تحديد لماذا ندرس علم الجغرافيا.
 تصنيف فروع علم الجغرافيا.

دد
الح

حصة

مستراتيجية
التدريس

التعلم
التعاوني

 بيان تطور علم الجغرافيا.
 شرح الجغرافيا في عصر الكشوف
الجغرافية.

حصة

مهارة
التفكير

 ذكر أهم إنجازات الجغرافيا اإلسالمية.

حصة

خرائط
المفاهيم

الرابعة

األجرام
السماوية

 توضيح مفهوم المجرات.
 تعريف السدم.
 تلخيص خصائص النجوم.

حصة

الخامسة

المجمو ة
الشمسية

 وصف مكونات المجموعة الشمسية.
 التمييز بين السنة الضوئية والوحدة
الفلكية.

حصة

قائدة المدرسة:

التعلم
التعاوني
مهارة
التفكير

اإلجراءات
وا نشطة

-10
 15تاا
الطالبة
 16ـ
 19تاا
الطالبة
 20ـ
 22تاا
الطالبة
 28ـ
30
تاا
الطالبة
- 31
 34تاا
الطالبة

مشرفة المدرسة:

داة التقويم

تكليف
منزلي
أوراق
قياس
المالحظة
تكليف
منزلي
أوراق
قياس

توقيع
القاادة

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

