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يهددددددم نظدددددام المقدددددررات بالمرحلدددددة الثانويدددددة للددددد لحددددددا نقلدددددة نوعيدددددة فددددد التعلددددديم
الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسع لل تحقيق اآلت :
المسدددددداهمة فدددددد تحقيددددددق مرامدددددد سياسددددددة التعلدددددديم فدددددد المملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية
من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
تعزيددددددز العقيدددددددة اتسددددددهمية التدددددد تسددددددتقيم بهددددددا نظددددددرة الطالبددددددة للكددددددون واتنسددددددان
والحياة ف الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
المسددداهمة فددد لكسددداا المتعلمدددات القددددر المهادددم مدددن المعدددارم والمهدددارات الم يددددة ،وفدددق
تخطيط منهج يراع خصااص الطالبات ف هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقلددددديص الهددددددر فددددد الوقدددددت والتكددددداليم ،وذلدددددك بتقليددددد حددددداالت الرسدددددوا والتعثدددددر فددددد
الدراسدددددددة ومدددددددا يترتدددددددا عليهمدددددددا مدددددددن مشدددددددكهت ن سدددددددية واجتماعيدددددددة واقتصدددددددادية،
وكذلك عدم لعادة العام الدراس كامه.
تقليدددددد وتركيدددددددز عدددددددد المقدددددددررات الدراسددددددية التددددددد ت درسددددددها الطالبدددددددة فدددددد ال صددددددد
الدراس الواحد.
تنميددددددة قدددددددرة الطالبددددددة علدددددد اتخدددددداذ القددددددرارات الصددددددحيحة بمسددددددتقبلها ،ممددددددا يعمددددددق
ثقتهدددددا فددددد ن سدددددها ،ويزيدددددد لقبالهدددددا علددددد المدرسدددددة والتعلددددديم ،طالمدددددا أنهدددددا تددددددرس
بناء عل اختيارها ووفق قدراتها ،وف المدرسة الت تريدها.
ً
رفع المستوى التحصيل والسلوك من خه تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
لكسدددددداا الطالبددددددة المهددددددارات ا ساسددددددية التدددددد تمكنهددددددا مددددددن امددددددتهك متطلبددددددات الحيدددددداة
العمليدددددة والمهنيدددددة مدددددن خددددده تقدددددديم مقدددددررات مهاريدددددة يتطلدددددا دراسدددددتها مدددددن قبددددد
جميع الطالبات.
تحقيددددق مبدددددأ التعلدددديم مدددد ن أجدددد الددددتمكن واتتقددددان باسددددتخدام اسددددتراتيجيات وطددددرق تعلددددم
متنوعة تتيح للطالبة فرصة البح واالبتكار والت كير اتبداع .
تنميدددددددة المهدددددددارات الحياتيدددددددة للطالبدددددددة ،مثددددددد الدددددددتعلم الدددددددذات ومهدددددددارات التعددددددداون
والتواصدددددددد والعمدددددددد الجمدددددددداع  ،والت اعدددددددد مددددددددع اآلخددددددددرين والحددددددددوار والمناقشددددددددة
وقبدددددو الدددددرأي اآلخدددددر ،فددددد لطدددددار مدددددن القددددديم المشدددددتركة والمصدددددالح العليدددددا للمجتمدددددع
والوطن.
تطددددددددوير مهددددددددارات التعامدددددددد مددددددددع مصددددددددادر الددددددددتعلم المختل ددددددددة و التقنيددددددددة الحديثددددددددة
والمعلوماتية و توظي ها ايجابيا ف الحياة العملية
تنميددددددة االتجاهددددددات اتيجابيددددددة المتعلقددددددة بحددددددا العمدددددد المهندددددد المنددددددت  ،واتخددددددهص
ف العم وااللتزام

يتوقع من المتعلم بعد دراسة مناه المواد االجتماعية ف التعليم الثانوي
بنظام المقررات بالمملكة العربية السعودية أن
 .1يسهم ف بناء شخصيته المؤمنة باهلل ربا ً وباتسهم دينا ً ومنهجا ً للحياة وبمحمد (صل هللا
عليه وسلم) نبيا ً ورسوالً.
 .2ينم ثقته بمقومات ا مة اتسهمية ويعزز االنتماء لها ،ويؤمن بوحدتها عل اختهم أجناسها
وألوانها ،الستعادة أمجادها وتحقيق سيادتها ف العالم.
 .3يرتبط بتاريخ أمتها وحضارتها اتسهمية ،وي هم سيرة النب (صل هللا عليه وسلم) ويتخذها
قدوة ف الحياة ،ويست يد من سير أسهفنا الصالحين ف جوانا الحياة المختل ة.
 .4يكون لنسانا ً صالحا ً ملتزم بآداا اتسهم وتعاليمه وقيمه.
 .5يعتز باالنتماء للوطن ويتبصر بما له من أمجاد عريقة ف ظ الحضارة اتسهمية ويتعرم
عل ما له من مزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية ،ويعرم كي ية استثمارها والمحافظة عليها.
 .6يعمق ليمانه بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات ف ضوء الشريعة اتسهمية.
 .7يع مشكهت مجتمعه الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،ويستعد لإلسهام ف حلها.
 .8يعرم المجتمعات العربية واتسهمية والعالمية ،ويدرك الصهت الت تربط بعضها ببعض،
ويع حجم التحديات الت تواجه ا متين العربية واتسهمية.
 .9يتبصر بقدراته واستعداداته الت انعم هللا بها عليه وينميها ويوجهها الوجهة الم يدة المثمرة.
 .10يتزود ببعض حقااق المواد االجتماعية وم اهيمها المهامة لسنه الت تساعد ف التكيم مع
مجتمعه وبياته وحياته المستقبلية لمواكبة التطور المعرف والتقن .
 .11يع كي ية ت اع اتنسان مع بياته الت يعيش فيها ومدى تأثيرها به وتأثيرها فيه والتأكيد
عل مسؤولية المواطن ف حمايتها والمحافظة عليها.
 .12ينم قدرته عل الت كير العلم ف دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
 .13ينم مهاراته الحركية والعقلية ،وتوجيهها نحو استثمارها بشك ليجاب .
 .14يقدر قيمة العم بأنواعه المختل ة ،وحاجة بهده لل القوى الوطنية العاملة المدربة.
 .15يع أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها عل اتنسان ،مع مراعاة االلتزام بالمنه الواع ف
التعام معها.
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الخميس
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االختبارات

مهحظات

المادة :الجغرافيا
التعليم الثانوي نظام المقررات

العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :علم الجغرافيا

الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تعرف علم الجغرافيا.
 تحدد فروع علم الجغرافيا.
 توضح لماذا ندرس علم الجغرافيا.
 تشرح تطور علم الجغرافيا.
 تناقش عالقة الجغرافيا بالعلوم األخرى.
 تبرز أهم منجزات الجغرافيا اإلسالمية في الجغرافيا الفلكية.
 تبين أهم منجزات الجغرافيا اإلسالمية في الجغرافيا اإلقليمية والطبيعية.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى( :دراسة نشأة علم الجغرافيا وفروعه وتطوره
عبر العصور).
(األفهام الباقية):
 تطور علم الجغرافيا وتعددت فروعه فصار يهتم بدراسة
االختالفات المكانية على سطح األرض وتوزيع الظاهرات
الطبيعية البشرية ودراسة العالقات القائمة بينها.
 مر علم الجغرافيا خالل تطوره بمراحل الجغرافيا عند القدماء
والجغرافيا في عصر الكشوف الجغرافية والجغرافيا الحديثة.
 في الوقت الذي كانت فيه الجغرافيا في أقصى درجات
انحطاطها في الغرب إبان العصور الوسطى كانت الجغرافيا
في العالم اإلسالمي مزدهرا.









استنتجي أهمية علم الجغرافيا.
عددي فروع علم الجغرافيا.
وضحي عالقة الجغرافيا بالعلوم األخرى.
ناقشي تطور الجغرافيا عند القدماء.
تحدثي عن تطور الجغرافيا في عصر الكشوف الجغرافية.
حددي أهم إنجازات الجغرافيا اإلسالمية في الجغرافيا
الفلكية.
وضحي أهم إنجازات الجغرافيا اإلسالمية في الجغرافيا
اإلقليمية.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستعرف الطالبة.....:
 علم الجغرافيا وعالقته بالعلوم األخرى.
 تطور علم الجغرافيا.
 الجغرافيا عند المسلمين.









ستكون الطالبة قادرة على...
تعريف علم الجغرافيا.
تحديد فروع علم الجغرافيا.
توضيح لماذا ندرس علم الجغرافيا.
شرح تطور علم الجغرافيا.
مناقشة عالقة الجغرافيا بالعلوم األخرى.
إبراز أهم منجزات الجغرافيا اإلسالمية في الجغرافيا
الفلكية.
بيان أهم منجزات الجغرافيا اإلسالمية في الجغرافيا
اإلقليمية والطبيعية.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات ا دااية
 بعد نهاية هذه الوحدة عن علم الجغرافيا تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن الجغرافيا عند المسلمين.
المحكات الرايسية
 من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).

أدلة أخرى
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ,التذكير األكاديمي ,اختبارات طويلة ,المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
ا نشطة التعليمية التعلمية
 أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بعلم الجغرافيا؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (علم الجغرافيا).
 مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (علم الجغرافيا
وعالقته بالعلوم األخرى – تطور علم الجغرافيا.)...
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن علم الجغرافيا ,أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ث َّمَ
التناقش فيما بينهن بغرض توضيح وتحديد تعريف علم الجغرافيا وموضوعاته.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن فروع علم الجغرافيا وأهميته ,أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج
بمفهوم شامل عن غاية علم الجغرافيا وفروعه.
 يستمعن الطالبات إلى مادة تعليمية عن تطور علم الجغرافيا من خالل االستعانة بشريط فيديو أو أسطوانة مدمجة
( ,)CDثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها( :كيف تطور علم الجغرافيا عند القدماء؟) ,أكلف الطالبات
بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة
ومبرراتها.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن تطور الجغرافيا في عصر
الكشوف الجغرافية ,يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية
بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح تطور الجغرافيا الحديثة ,يقدمن الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم
تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن منجزات الجغرافيا اإلسالمية في الجغرافيا الفلكية واإلقليمية والطبيعية ,يشاهدن
الطالبات العرض بتركيز وانتباه ,ومن ثم يقمن بمناقشته في محاولة منهم لتوضيح أهم هذه اإلنجازات وأهم علماء
المسلمين في علم الجغرافيا مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء
العرض.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن الجغرافيا عند المسلمين مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :علم الجغرافيا
التعليم الثانوي ـ نظام المقررات
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن الجغرافيا عند المسلمين
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
الهدم
مهمتك أن تكتبين بحث.
ف الهدم أن تتناولين بالتوضيح والتفصيل إنجازات الجغرافيا عند المسلمين.
المشكلة والتحدي أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي الجغرافيا عند المسلمين على شكل بحث
علمي دقيق.
وظي تك توضيح أهم إنجازات الجغرافيا عند المسلمين.
الجمهور الطالبات أو المجتمع.
و
تحتاج لل توعية الجمهور بإنجازات الجغرافيا عند المسلمين.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة.
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض:
ا
 بحث علمي توضح فيه الجغرافيا عند المسلمين.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كمء 3

متميز 4

اللغة

استخدم لغة
طغى عليها
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية متعددة

استخدم لغة
شابتها بعض
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية قليلة

استخدم لغة
صحيحة
خالية من
العامية

استخدم لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية

عناصر
البحث

استوف بعض
عناصر البحث
وافتقد إلى
الربط الجيد بين
عناصره

استوف أغلب
عناصر البحث
ولم يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

استوف جميع
عناصر
البحث ولم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

استوف جميع
عناصر البحث
رابطا ً بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

اختار األسلوب
السطحي
والغير علمي
في كتابة البحث

اختار األسلوب
السطحي في
كتابة البحث مع
قدر من التدقيق

اختار
األسلوب
العلمي في
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية

اختار األسلوب
العلمي المدقق
والمشوق في
كتابة البحث
وابتعدت عن
الغموض

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد
وأغفل بقية
الجوانب

تناول
الموضوع من
جميع الجوانب
وأغفل جانب
واحد

تناول
الموضوع من
جميع
الجوانب مع
إهمال
تفاصيل
حيوية ودقيقة

تناول الموضوع
من جميع الجوانب
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة والمهمة

األخوة المعلمين و المعلمات

الشواهد وا دلة
ومجموع النقاط

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 ( 72لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)ساعة
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
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) اي بان (
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____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
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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
–———————————————————————————————
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