الجغرافيا
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

يهددددددم لمدددددداا الحلددددددرراة إالحرحدددددددة العال يددددددة ملددددددي محددددددماه للدددددددة ل يددددددة فدددددد ال ددددددديا العددددددال
ي ي ملي حليق اآل :















إ مافدددددد

يا ددددددد

دددددداليإ

ح دددددداحيل

حن ذلك
الح ا حة ف حليق حراح يا ة ال ديا ف الححد ة ال رإية ال مية حن ال ديا العال
ليا إها لمرة الطالإة لد ن اإلل ان الحياة ف المليا اآلخرة.
زيز ال ليمة اإل الحية ال
زيز قيا الح اطلة الليا االج حا ية لمى الطالإة.
الح دددا حة فددد م ددداا الح دحددداة اللدددمر الحالادددا حدددن الح دددار الحهددداراة الح يدددمة فدددق خطددديط حلهجددد يرا ددد خ ددداا الطالإددداة فددد دددذ
الحرحدة.
لحية شخ ية الطالإة شح ليا ً ؛ ل يع الخإراة ال ديحية الحلمحة لهحا.
ذلدددددك إ لديدددددا حددددداالة الر ددددد ا ال عدددددر فددددد المرا دددددة حدددددا ي ر دددددا ديهحدددددا حدددددن حشددددد الة
لددددددي الهدددددمر فددددد ال قدددددة ال دددددالي
احال.
ل ية اج حا ية اق امية ذلك ما م امة ال اا المرا
لديا ر يز مم الحلرراة المرا ية ال مر ها الطالإة ف ال ا المرا ال احم.
لحيدددددة قدددددمرة الطالإدددددة ددددددي ا خددددداذ اللدددددراراة ال دددددحيحة إح ددددد لإدها ححدددددا ي حدددددق عل هدددددا فددددد ل دددددها يزيدددددم مقإالهدددددا ددددددي الحمر دددددة
إلاء دي اخ يار ا فق قمرا ها ف الحمر ة ال ريم ا.
ال ديا طالحا لها مرس ً
حن خالا يم الطالإة لدجمية الح امإة.
رفع الح ى ال ح يد ال د
م دددددداا الطالإددددددة الحهدددددداراة ا ا ددددددية ال دددددد ح لهددددددا حددددددن احدددددد الك ح طدإدددددداة الحيدددددداة ال حديددددددة الحهليددددددة حددددددن خددددددالا لددددددميا حلددددددرراة
حهارية ي طدا مرا ها حن قإا جحيع الطالإاة.
حليدددق حإدددم ال دددديا حدددن جدددا الددد ح ن اإل لدددان إا ددد خماا ا ددد را يجياة طدددرق ددددا ح ل دددة ددديب لدطالإدددة فر دددة الإحددده االإ دددار ال يدددر
اإلإما .
ال ا دددددددا حدددددددع
حهددددددداراة ال دددددددا ن ال ا دددددددا ال حدددددددا الجحدددددددا
لحيدددددددة الحهددددددداراة الحيا يدددددددة لدطالإدددددددة حعدددددددات الددددددد دا الدددددددذا
اآلخرين الح ار الحلاقشة قإ ا الر اآلخر ف مطار حن الليا الحش ر ة الح الب ال ديا لدحج حع ال طن.
مي ها ايجاإيا ف الحياة ال حدية
ط ير حهاراة ال احا حع ح امر ال دا الحخ د ة ال للية الحميعة الح د حا ية
لحية اال جا اة اإليجاإية الح دلة إحا ال حا الحهل الحل ج اإلخال ف ال حا االل زاا

ي قع حن الح دا إ م مرا ة حلا ج الح ام االج حا ية ف ال ديا العال

إلماا الحلرراة إالححد ة ال رإية ال

مية نت

دا) لإيا ً ر الً.
 .1ي ها ف إلاء شخ ي الحؤحلة إاهلل رإا ً إاإل الا ميلا ً حلهجا ً لدحياة إحححم ( دي هللا دي
 .2يلح عل إحل حاة ا حة اإل الحية ي زز االل حاء لها يؤحن إ حم ها دي اخ ال جلا ها ل الها ال امة حجام ا حليق يام ها ف ال الا.
دا) ي خذ ا قم ة ف الحياة ي يم حن ير الفلا ال الحين ف ج الا
 .3ير إط إ اريخ ح ها ح ار ها اإل الحية ي ها يرة اللإ ( دي هللا دي
الحياة الحخ د ة.
ً
 .4ي ن مل الا ً الحا حد زا إآماا اإل الا اليح قيح .
دي حا ل حن حزايا جغرافية طإي ية اق امية ي ر ي ية
 .5ي ز إاالل حاء لد طن ي إ ر إحا ل حن حجام ريلة ف ما الح ارة اإل الحية ي ر
ا عحار ا الححافمة ديها.
ء الشري ة اإل الحية.
 .6ي حق ميحال إحإم الش رى ححار ة الحل ق يد زا إال اجإاة ف
 .7ي حش الة حج ح العلافية االج حا ية االق امية ي م لإل هاا ف حدها.
اج ا ح ين ال رإية اإل الحية.
 .8ي ر الحج ح اة ال رإية اإل الحية ال الحية يمرك ال الة ال رإط إ ها إإ ض ي حجا ال حمياة ال
 .9ي إ ر إلمرا ا ماما ال ال ا هللا إها دي يلحيها ي جهها ال جهة الح يمة الحعحرة.
إيا حيا الح لإدية لح ا إة ال ط ر الح رف
ا م ف ال ي حع حج ح
 .10ي ز م إإ ض حلااق الح ام االج حا ية ح ا يحها الحالاحة ل ل ال
ال لل .
عير ا في ال يم دي ح ؤ لية الح اطن ف ححاي ها الححافمة ديها.
ي ية ا ا اإلل ان حع إيا ال ي يش فيها حمى عير ا إ
 .11ي
 .12يلح قمر دي ال ير ال دح ف مرا ة الم ا ر الطإي ية الإشرية.
جيهها لح ا عحار ا إش ا ميجاإ .
 .13يلح حهارا الحر ية ال لدية
 .14يلمر قيحة ال حا إ ل ا الحخ د ة حاجة إالم ملي الل ى ال طلية ال احدة الحمرإة.
حية اال االة الحميعة عر ا دي اإلل ان حع حرا اة االل زاا إالحلهج ال ا ف ال احا ح ها.
 .15ي

ح د حاة ن الح دحة

 اال ات
 الحؤ ات
 ال خ

ت

 ال

ال

 ح ام ال مريست


ا الحمر ةت

مر هات

المســرد
ا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ا ا المرس

ال اريخ

قيع الح دحة

قيع الحميرة

زيع حلهج حامة (جغرافيا)
ا

إ ع

( لماا الحلرراة )

ال اريخ

5

االحم  1443/5/29ـ

الخحيس  1443/6/3ـ

الخحيس  1443/6/3ـ

الخحيس  1443/6/10ـ

6

االحم  1443/6/13ـ

الخحيس  1443/6/17ـ

7

االحم  1443/6/20ـ

الخحيس  1443/6/24ـ

8

االحم  1443/6/27ـ

العالعاء  1443/6/29ـ

9

االحم  1443/7/5ـ

الخحيس  1443/7/9ـ

10

االحم  1443/7/12ـ

الخحيس  1443/7/16ـ

11

االحم  1443/7/19ـ

العالعاء  1443/7/21ــ

12

االحم  1443/7/26ـ

الخحيس  1443/7/30ـ

13

االحم  1443/8/3ـ

الخحيس  1443/8/7ـ

ح لاة الغال
مجازة حل

الج

 ال غط الجال

– الرياح  -الرط إة الل إية االحطار

ا حن  1443/6/3ـ ح ي  1443/6/10ـ

الغال الحي  -ا قاليا اال ااية الحمارية  -ا قاليا ال حرا ية
اإع ا قاليا اال حرا ية - .الححافمة دي الإياة  -ح ه ا ال ان  -ال احا الطإي ية
زيع ال ان – ال عافة
زيع ال ان  -ال احا الإشرية ال ؤعر ف
ال ؤعر ف
ال الية
اإع ال عافة ال الية  -الزيامة ال الية  -الحرا ز ال حرالية ال ا ها  -ال حران
الح ر
ا رإ اء الخحيس مجازة حط ل
ماا الحمن  -ح لاة الم لة حم م ا الطإي ية  -الحم م الح ارية ال ا ها -
ال لا ر الجغرافية لل ة الم لة  -ال يم ا عحار الغاإاة
الزرا ة الر  -ال مين ال لا ة  -ال جارة ال ياحة  -ح ه ا الخرااط ال للياة
الحميعة  -لا ر الخريطة (ال ل ان الح اح  .الحلياس االطار)
ل اع الخرااط  -حعيا ال اريس دي الخريطة  -لما حميم الح اقع ال الح (
 - )GPSاال ش ار ن إ م ( - ) RSلما الح د حاة الجغرافية ()GIS
ا رإ اء الخحيس مجازة حط ل
االخ إاراة

ا المرا

4

االحم  1443/5/22ـ

الخحيس  1443/5/26ـ

العال

3

االعلين  1443/5/16ـ

الخحيس  1443/5/19ـ

إماية المرا ة لدطالا لد ا المرا
ال ا المرا العال
مجازة حل
ال
إماية المرا ة إ م اجازة حل
إماية مجازة ال ا المرا العال

2

االحم  1443/5/8ـ

الخحيس  1443/5/12ـ

العال

1

االحم  1443/5/1ـ

الخيس  1443/5/5ـ

ح ه ا دا الجغرافيا  -ط ر دا الجغرافيا  -دا الجغرافيا لم الح دحين -
الحجح ة الشح ية – االجراا العال ية
اللحر  -ش ا ا ا رض  -حر اة ا رض ل ااجها  -ل ااج حر ة ا رض ح ا
ا الحلاخية
إاا حم ه ال
حح ر ا  -حر ة ا رض ح ا الشحس
طإلاة ال رة االر ية  -حر اة قشرة ا رض  -حدياة ش يا طب
ا رض(الإاطلية)  -حدياة ش يا طب االرض (الخارجية)  -ال اريس الراي ة
ل طب ا رض
االحم اجازة حط لة
الإحار الححيطاة  -االح اج الحم الجزر

 1443/05/01ـ 2021/12/05 -ا
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -ا
 1443/06/13ـ 2022/01/16-ا
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -ا

حن

ملي

المر س

حالحماة

بسم هللا الرحمن الرحيم
عنوان الوحدة األولى :علم الجغرافيا
الحصة

المكون

األولى
الفصل

علم الجغرافيا

الثانية
الثالثة

تطور علم
الجغرافيا
الجغرافيا عند
المسلمين

الرابعة
األجرام السماوية
الخامسة

الحجح ة
الشح ية

الهدف



حميم لحاذا لمرس دا الجغرافيا
لي فر ع دا الجغرافيا.

 بيان تطور علم الجغرافيا.
 شرح الجغرافيا في عصر الكشوف
الجغرافية.
 ذكر أهم إنجازات الجغرافيا اإلسالمية.






توضيح مفهوم المجرات.
تعريف السدم.
تلخيص خصائص النجوم.
وصف مكونات المجموعة الشمسية.
التمييز بين السنة الضوئية والوحدة الفلكية.

معلمة المادة:

المهارة

إستراتيجية
التدريس

األصالة
التصنيف

التعلم التعاوني

اإلجراءات

أداة التقويم

15-10
اا الطالإة

أوراق قياس

التوضيح
اإلفاضة

مهارة التفكير

 16ـ 19
اا الطالإة

تكليف منزلي

التذكر

خرائط المفاهيم

 20ـ 22
اا الطالإة

أوراق قياس

التعلم التعاوني

 28ـ 30
اا الطالإة

تكليف منزلي

مهارة التفكير

34 - 31
اا الطالإة

أوراق قياس

التوضيح
الطالقة
تكثيف األفكار
الوصف
التصنيف

قائدة المدرسة

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"

==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان

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
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

