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يهددددددددا مقدددددددام الم دددددددررال المرح دددددددع الفامايدددددددع الدددددددد احددددددددا م دددددددع ما يدددددددع فددددددد الت ددددددديم الفددددددداما
ا ياك اأسالي امضاميم ايس د الد تح يق اآلت :
المسدددددا مع فددددد تح يدددددق مرامددددد سياسدددددع الت ددددديم فددددد المم كدددددع ال ر يدددددع السددددد اديع مددددد الت ددددديم الفددددداما امددددد
ذلك
ت زيز ال يدة اإلسالميع الت تست يم ها مقرة الطال ع ل كا ااإلمسا االحياة ف الدميا ااآلخرة.
ت زيز قيم المااطمع اال يم االجتما يع لدى الطال ع.
المسدددا مع فدددد اكسددددا المت مددددال ال دددددر المالاددددم مدددد الم دددارا االمهددددارال الم يدددددة افددددق تخطدددديط ممهجدددد يرا دددد
خصااص الطال ال ف ذه المرح ع.
تمميع شخصيع الطال ع شماليا ً ؛ اتمايع الخ رال الت يميع الم دمع لهما.
ت ددددديص الهددددددر فددددد الاقدددددل االتكددددداليا اذلدددددك ت يدددددا حددددداالل الرسدددددا االت فدددددر فددددد الدراسدددددع امدددددا يترتددددد
يهما م مشكالل م سيع ااجتما يع ااقتصاديع اكذلك دم ا ادة ال ام الدراس كامال.
ت يا اتركيز دد الم ررال الدراسيع الت تدرسها الطال ع ف ال صا الدراس الااحد.
تمميدددددع قددددددرة الطال دددددع دددددد اتخددددداذ ال دددددرارال الصدددددحيحع مسدددددت ها ممدددددا ي مدددددق ف تهدددددا فددددد م سدددددها ايزيدددددد
دددداى دددددد اختيار دددددا اافدددددق قددددددراتها افددددد المدرسدددددع
اق الهدددددا دددددد المدرسدددددع االت ددددديم طالمدددددا أمهدددددا تددددددرس مد ً
الت تريد ا.
رفع المستاى التحصي االس اك م خالا ت ايد الطال ع ل جديع االمااق ع.
اكسددددددا الطال ددددددع المهددددددارال ا ساسدددددديع التدددددد تمكمهددددددا مدددددد امددددددتالك متط ددددددال الحيدددددداة ال م يددددددع االمهميددددددع مدددددد
خالا ت ديم م ررال مهاريع يتط دراستها م ق ا جميع الطال ال.
تح يدددق م ددددأ الت ددديم مددد أجدددا الدددتمك ااإلت دددا اسدددتخدام اسدددتراتيجيال اطدددرق ت دددم متما دددع تتدددي ل طال دددع فرصدددع
ال ح ااال تكار االت كير اإل دا .
تمميددددددع المهددددددارال الحياتيددددددع ل طال ددددددع مفددددددان الددددددت م الددددددذات امهددددددارال الت دددددداا االتااصددددددا اال مددددددا الجمددددددا
االت ا دددددددا مدددددددع اآلخدددددددري االحددددددداار االمماقشدددددددع اق ددددددداا الدددددددرأ اآلخدددددددر فددددددد اطدددددددار مددددددد ال ددددددديم المشدددددددتركع
االمصال ال يا ل مجتمع االاط .
تطددددددداير مهدددددددارال الت امدددددددا مدددددددع مصدددددددادر الدددددددت م المخت دددددددع ا الت ميدددددددع الحديفدددددددع االم اماتيدددددددع ا تاقي هدددددددا
ايجا يا ف الحياة ال م يع
تمميع االتجا ال اإليجا يع المت ع ح ال ما المهم الممتج ااإلخالص ف ال ما اااللتزام

يتاقع م المت م د دراسع مما ج المااد االجتما يع ف الت يم الفاما
ال ر يع الس اديع أ ن

مقام الم ررال المم كع

 .1يسهم ف ماى شخصيت المؤممع اهلل ر ا ً ا اإلسالم ديما ً اممهجا ً ل حياة ا محمد (ص د هللا ي اس م) م يا ً ارساالً.
 .2يمم ف ت م امال ا مع اإلسالميع اي زز االمتماى لها ايؤم احدتها د اختالا أجماسها األاامها الست ادة أمجاد ا
اتح يق سيادتها ف ال الم.
 .3يرت ط تاريخ أمتها احضارتها اإلسالميع اي هم سيرة الم (ص د هللا ي اس م) ايتخذ ا قداة ف الحياة ايست يد م
سير أسالفما الصالحي ف جاام الحياة المخت ع.
 .4يكا امساما ً صالحا ً م تزم آدا اإلسالم ات اليم اقيم .
 .5ي تز االمتماى ل اط ايت صر ما ل م أمجاد ري ع ف قا الحضارة اإلسالميع ايت را د ما ل م مزايا جغرافيع
اط ي يع ااقتصاديع اي را كي يع استفمار ا االمحافقع يها.
 .6ي مق ايمام م دأ الشارى اممارسع الح اق اي تزم الااج ال ف ضاى الشري ع اإلسالميع.
 .7ي مشكالل مجتم الف افيع ااالجتما يع ااالقتصاديع ايست د لإلسهام ف ح ها.
 .8ي را المجتم ال ال ر يع ااإلسالميع اال الميع ايدرك الصالل الت تر ط ضها ض اي حجم التحديال الت تااج
ا متي ال ر يع ااإلسالميع.
 .9يت صر درات ااست دادات الت ام م هللا ها ي ايمميها اياجهها الاجهع الم يدة المفمرة.
 .10يتزاد ض ح ااق المااد االجتما يع ام ا يمها المالامع لسم الت تسا د ف التكيا مع مجتم ا يات احيات
المست يع لمااك ع التطار الم رف االت م .
 .11ي كي يع ت ا ا اإلمسا مع يات الت ي يش فيها امدى ت فير ا ات فير ا في االت كيد د مسؤاليع المااط ف
حمايتها االمحافقع يها.
 .12يمم قدرت د الت كير ال م ف دراسع القاا ر الط ي يع اال شريع.
 .13يمم مهارات الحركيع اال يع اتاجيهها محا استفمار ا شكا ايجا .
 .14ي در قيمع ال ما ماا المخت ع احاجع الده الد ال اى الاطميع ال ام ع المدر ع.
 .15ي أ ميع االتصاالل الحديفع اأفر ا د اإلمسا مع مرا اة االلتزام الممهج الاا ف الت اما م ها.
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االفمي
 1443/5/16ـ

الخميس
 1443/5/19ـ

االحد
 1443/5/22ـ
االحد
 1443/5/29ـ
الخميس
 1443/6/3ـ
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 1443/6/13ـ
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الخميس
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الخميس
 1443/6/10ـ
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االحد
 1443/6/20ـ
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 1443/6/24ـ
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 1443/6/27ـ

الفالفاى
 1443/6/29ـ
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االحد
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الخميس
 1443/7/9ـ
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 1443/7/12ـ

الخميس
 1443/7/16ـ
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االحد
 1443/7/19ـ

الفالفاى
 1443/7/21ــ
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 1443/8/3ـ

الخميس
 1443/7/30ـ
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 1443/8/7ـ
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م هام م الجغرافيا  -تطار م الجغرافيا  -م الجغرافيا مد
المس مي  -المجما ع الشمسيع – االجرام الفامايع
ال مر  -شكا كاك ا رض  -حركال ا رض امتااجها  -متااج
حركع ا رض حاا محار ا  -حركع ا رض حاا الشمس ا
أس ا حدا ال صاا المماخيع
ط ال الكرة االرضيع  -حركال قشرة ا رض  -م يال تشكيا
سط ا رض(ال اطميع)  -م يال تشكيا سط االرض
(الخارجيع)  -التضاريس الرايسع لسط ا رض
االحد اجازة مطالع
ال حار االمحيطال  -االمااج االمد االجزر
مكامال الغالا الجا  -الضغط الجا – الرياح  -الرطا ع
المس يع ااالمطار
اجازة ممتصا ال صا م  1443/6/3ـ حتد  1443/6/10ـ
الغالا الحيا  -ا قاليم االستااايع االمداريع  -ا قاليم
الصحراايع
تا ع ا قاليم االصحراايع - .المحافقع د ال ياع  -م هام السكا
 ال ااما الط ي يع الت تؤفر ف تازيع السكا  -ال ااما ال شريعالت تؤفر ف تازيع السكا – الكفافع السكاميع
تا ع الكفافع السكاميع  -الزيادة السكاميع  -المراكز ال مراميع
ااماا ها  -ال مرا الحضر
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ااستفمار الغا ال
الزرا ع االر  -الت دي االصما ع  -التجارة االسياحع -
م هام الخرااط االت ميال الحديفع  -ماصر الخريطع (ال ماا
االم تاح  .الم ياس االطار)
أمااع الخرااط  -تمفيا التضاريس د الخريطع  -مقم تحديد
د ( - ) RSمقم
المااقع ال الم (  - )GPSاالستش ار
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دايع اجازة ال صا الدراس الفام
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( مقام الم ررال )

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
المهمال ا داايعن
 بعد نهاية هذه الوحدة عن علم الجغرافيا تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن الجغرافيا عند المسلمين.
المحكال الرايسيعن
 من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).

أدلع أخرىن
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ,التذكير األكاديمي ,اختبارات طويلة ,المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
ا مشطع الت يميع الت ميعن
 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 ثَ َّم
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
الهدان
مهمتكن أن تكتبين بحث.
ف الهدان أن تتناولين بالتوضيح والتفصيل إنجازات الجغرافيا عند المسلمين.
المشك ع االتحد ن أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدارن
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي الجغرافيا عند المسلمين على شكل بحث
علمي دقيق.
اقي تكن توضيح أهم إنجازات الجغرافيا عند المسلمين.
الجمهارن الطالبات أو المجتمع.
و
تحتاج الدن 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:

التاق ال

م تدئ 1

مام 2

كاى 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

الشاا د اا دلع
امجماع الم اط

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

