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بداية الدراسة للفصل الول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
الحد والثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي الول
بداية اجازة الفصل الدراسي الول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

الموقع الفلكي وخصائصه:
تقع المملكة العربية السعودية بين دائرتي العرض  °16 َ 17و
 °32 َ 14درجة شمال خط االستواء ،على مدار  16درجة
عرضية تقريبًا ،وبين خطي الطول  °34 َ 35و  °55 َ 40شرق
خط جرينتش ،لتمتد أكثر من  21درجة من خطوط الطول.
ومن أبرز خصائص موقع المملكة العربية السعودية المؤثرة في
درجة الحرارة شيئان:

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
ليوم

التاريخ

الزمن المتوقع للوحدة
االولى
جغرافية المملكة العربية السعودية
المكون (المحتوى)

الصف

الهدف
•

األسبوع
الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

أن تعرف الطالبة املوقع الفلكي للمملكة العربية السعودية

•

أن توضح الطالبة أبرز خصائص اململكة العربية السعودية فيما

•

أن حتدد الطالبة موقع اململكة العربية السعودية على اخلريطة.

يتعلق بدرجة احلرارة

املوقع

•

أن تشرح الطالبة فائدة خطوط الطول ودوائر العرض

•

أن متيز الطالبة مكان مدار السرطان الذي مير بوسط اململكة

•

أن تعرف الطالبة املوقع اجلغرايف للمملكة العربية السعودية

العربية السعودية
•

أداء التقويم

أن توضح الطالبة حدود اململكة العربية السعودية

•

أن تشرح الطالبة أبرز خصائص املوقع اجلغرايف للمملكة العربية

•

أن تستنتج الطالبة أبرز إجيابيات اتساع مساحة اململكة العربية

السعودية

(
(✓) البرجكتر
إستراتيجية (من أنا
 +الكرسي الساخن )✓( +السبورة
القصة)
(✓) الكتاب
أخرى
(✓) البطاقات
...................:
(✓) العروض

(
(
(
(
(

(✓) االختبارات الشفوية
(✓) االختبااااااااااااااااارات
التحريرية
) نماااااااااااا
(✓) المالحظة
حسية
) أقالم ملونة (✓) المناقشة
(✓) األنشطة
) صور
(✓) التدريبات
) المسجل
) أفاااااااااااااالم (✓) الواجبات المنزلية
( ) أخااااااااااااااااااااااااااارى
تعليمية
.........................
) أخرى.......
........................

السعودية

• أن تعرف الطالبة معىن التضاريس
•
•

مظاهر

التضاريس

•
•
•
•
•

(✓) االختبارات الشفوية
أن توضح الطالبة مظاهر التضاريس يف اململكة العربية السعودية
(✓) االختبارات التحريرية
( ) نماااااااااااا
أن حتدد الطالبة السهول الساحلية للمملكة العربية السعودية
(✓) المالحظة
حسية
إستراتيجية (من أنا  )✓( +البرجكتر
(✓)السبورة (✓) ( ) أقالم ملونة (✓) المناقشة
أن تشرح الطالبة السهل الساحلي للبحر األمحر
العمل الجماعي +
(✓) األنشطة
أن متيز الطالبة السهل الساحلي للخليج العريب على اخلريطة
( ) صور
األلعاب واإللغاز) الكتاب
(✓) التدريبات
أخرى
أن تعرف الطالبة أهم املرتفعات ابململكة العربية السعودية
( ) المسجل
(✓) البطاقات
(✓) الواجبات المنزلية
أن حتدد الطالبة أماكن اجلبال يف وسط ومشال اململكة العربية
 )✓( ...................:العروض
( ) أفاااااااااااااالم ( ) أخاااااااااااااااااااااااااااااااااارى
.............................
تعليمية
السعودية على اخلريطة
....................
( ) أخرى.......
أن تذكر الطالبة أهم احلرات ابململكة العربية السعودية

الطريقة البنائية – فواز الحربي
الدراسات االجتماعية
المادة

موضوع الدرس

الدرس األول :الموقع

الصف
أساليب وطرق التدريس

الثالث المتوسط

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

التمهيد

ما هو الموقع الفلكي؟

األهداف السلوكية

 أن تعرف الطالبة الموقع

المفردات الجديدة

الموقع الفلكي – اإلقليم  -مدار السرطان

إجراءات التعليم و التعلم

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

الموقع الفلكي وخصائصه :
○32









اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

تقععع المملكععة الةربيععة ال ععةودية بععيل دائرتععي الةععر  ○16َ 17و َ 14
الفلكي للمملكة العربية
درجة شمال خط االستواء على مدار أكثر مععل  16درجععة عرةععيةي وبععيل خطععي
السعودية
الطول  ○34 َ 35و  ○55 َ 40شرق خط جرينتش لتمتد أكثر مل  21درجة مععل
خطوط الطول.
أن توضح الطالبة أبرز
وإذا كانت خطوط الطول ت ُةنَى بتحديد موقع المكان بتقاطةها مع دوائععر الةععر
فإنها كذلك تفيد في مةرفة الوقت.
خصائص المملكة العربية
وأما دوائر الةر التي تشترك مع خطوط الطول في تحديد موقععع المكععان فهععي
السعودية فيما يتعلق بدرجة تفيد كذلك في مةرفة بةد المكان عل خط االستواءي وتحديد زاويععة سععقوط أشععةة
الشمس عليه ولذلك فهي مهمة جداً في مةرفة نوع المناخ ال ائد.
الحرارة
مل أبرز خصائص المملكة الةربية ال ةودية فيما يتةلق بدرحة الحرارة اآلتي:
أن تحدد الطالبة موقع
 -1تقع مةظم م احة المملكة الةربية ال ةودية في الةععرو المداريععة الحععارةي
وتتأثر بثالثة أقاليم مناخية هي :
المملكة العربية السعودية
اإلقليم المداري شععبه الموسععمي فععي المرتفةععاج الينوبيععة ال ربيععةي وهعو مةتععدل
الحرارة في الصيفي وبارد في الشتاء مع أمطار صيفية .وهو الذي ينحصر بععيل
على الخريطة.
دائرتي عر  ○16 ً 17و  ○18درجة شماالً.
أن تشرح الطالبة فائدة
اإلقليم الصحراوي الحار والياف صيفا ً والبارد الممطر أحيانا ً شتاء.
وهو ي طي مةظم م احة المملكة ويةد هععو اثكثععر ات ععاعا ً وتععأثيراًي ويقععع بععيل
خطوط الطول ودوائر
دائرتي الةر  ○18و  ○30درجة شماالً.
اإلقليم المةتدل ويتأثر بمناخ البحر المتوسط وهو حععار جععاف صععيفا ً دافع ممطععر
العرض
شتا ًءي ويكون فععي المنععاطق الشععمالية ال ربيععةي وينحصععر بععيل دائرتععي الةععر
أن تميز الطالبة مكان مدار  ○30و َ  ○32 24شماالً.
 - 2يمععر مععدار ال ععرطان بوسععط المملكععة الةربيععة ال ععةودية تقريبعا ً عنععد درجععة
السرطان الذي يمر بوسط
الةر  ○23 َ30شماالًي وهو آخر نقطععة تتةامععد عليهععا أشععةة الشععمس فععي 21
المملكة العربية السعودية
يونيو مل كل عام. .
التقويم الختامي

• حل أنشطة الكتاب رقم  1ص 16

تبدأ المعلمة الدرس بعرض خريطة المملكة
العربية السعودية على البروجيكتور وتوضيح
مكانها وحدودها على الخريطة.
توضح المعلمة خطوط الطول ودوائر العرض
للطالبات من على الخريطة والتي تحدد موقع
المملكة العربية السعودية.
تشرح المعلمة فوائد خطوط الطول ودوائر
العرض
تناقش المعلمة الطالبات حول أبرز خصائص
المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرحة
الحرارة
تطلب المعلمة من الطالبات مالحظة الصور
الموجودة بالدرس والتعليق عليها
تعرض المعلمة مكان مدار السرطان الذي يمر
بوسط المملكة العربية السعودية
تعقب المعلمة بعد شرح الدرس والتعليق على
استجابات الطالبات وتجيب على استفساراتهم،
وتوضيح أهم األفكار التي جاءت في الدرس
الواجب المنزلي

الخميس

تقويم الهدف

ﺱ عرفي الموقعع الفلكعي
للمملكعععععععة العربيعععععععة
السعودية
ﺱ وضحي أبرز خصائص
المملكعععععععة العربيعععععععة
الس ععودية فيمععا يتعلععق
بدرجة الحرارة
ﺱ حععددي موقععع المملكععة
العربية السعودية علعى
الخريطة
ﺱ اشرحي فائعدة خطعوط
الطول ودوائر العرض
ﺱ أيععععزي مكععععان مععععدار
السعععرطان العععذي يمعععر
بوسط المملكة العربيعة
السعودية

حل أسئلة الكتاب المتعلقة بالدرس

طريقة المسرد – فواز الحربي
جغرافية المملكة العربية السعودية
األسبوع

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

الهدف ( المحتوى )
• أن تعرف الطالبة املوقع الفلكي للمملكة العربية السعودية

• أن توضح الطالبة أبرز خصائص اململكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرجة احلرارة
• أن حتدد الطالبة موقع اململكة العربية السعودية على اخلريطة.
موقع وطني

• أن تشرح الطالبة فائدة خطوط الطول ودوائر العرض

• أن متيز الطالبة مكان مدار السرطان الذي مير بوسط اململكة العربية السعودية
• أن تعرف الطالبة املوقع اجلغرايف للمملكة العربية السعودية
• أن توضح الطالبة حدود اململكة العربية السعودية

• أن تشرح الطالبة أبرز خصائص املوقع اجلغرايف للمملكة العربية السعودية
• أن تستنتج الطالبة أبرز إجيابيات اتساع مساحة اململكة العربية السعودية

• أن تعرف الطالبة معىن التضاريس

• أن توضح الطالبة مظاهر التضاريس يف اململكة العربية السعودية

مظاهر

التضاريس

التاريخ

• أن حتدد الطالبة السهول الساحلية للمملكة العربية السعودية
• أن تشرح الطالبة السهل الساحلي للبحر األمحر

• أن متيز الطالبة السهل الساحلي للخليج العريب على اخلريطة
• أن تعرف الطالبة أهم املرتفعات ابململكة العربية السعودية

• أن حتدد الطالبة أماكن اجلبال يف وسط ومشال اململكة العربية السعودية على اخلريطة
• أن تذكر الطالبة أهم احلرات ابململكة العربية السعودية

إستراتيجية التعلم النشط









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي

الوحدة
تمهيد

العنوان

االولى

جغرافية المملكة العربية السعودية

كيف يمكن التغلب على ظاهرة الجفاف في وطني المملكة العربية السعودية؟

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ معرفة موقع المملكة العربية السعودية وتضاريسها ومناخها.
❖ معرفة سكان المملكة العربية السعودية وتوزيعهم.
❖ استنتاج عوامل النمو السكاني في المملكة العربية السعودية.

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :تقع المملكة العربية السعودية
بين دائرتي العرض  ○16¬ 17و ○32 14
درجة شمال خط االستواء على مدار أكثر من
 16درجة عرضية ،وبين خطي الطول 35
 ○34و  ○55 40شرق خط جرينتش لتمتد
أكثر من  21درجة من خطوط الطول. [ .

ستفهم المتعلمات أن :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

موقع وطني
مظاهر التضاريس
مُناخ وطني
توزيع السُّكّان
تركيبة السُّكّان
عدد السُّكّان

السؤال األول  :أين تقع معظم مساحة المملكة العربية السعودية
؟.
السؤال الثاني  :لماذا تكثر األودية الجافة في وطني المملكة
العربية السعودية؟
السؤال الثالث  :علل انتشار الغطاء النباتي األخضر في جبال
فيْفا بجازان ؟

ستعرف المتعلمات :
❖
❖
❖
❖

موقع وطني
التضاريس.
المرتفعات والهضاب.
مُناخ وطني
توزيع السُّكّان
نتائج التَّعْداد السكاني.

❖
❖
❖ الزيادة الطبيعية و الزيادة غير الطبيعية .
❖ عدد السُّكّان

ستكون المتعلمات قادرات على :






 معرفة عوامل نمو السكان.
 معرفة الفرق بين الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية.
معرفة موقع وطني
معرفة التضاريس
ذكر الفرق بين المرتفعات والهضاب,
بيان مُناخ وطني
معرفة الناتج من تعدد السُّكّان

ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم.
جمع المعلومات .

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية
– تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن جغرافية المملكة العربية السعودية.
*أن تحضر الطالبات قصة توضح موقع وطننا .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور لبعض المرتفعات والهضاب ثم عرض صور ونشاطات المدخل
بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها وتعزيز ذلك ببعض الموضوعات عن جغرافية المملكة العربية السعودية.
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي تعميل عليى
تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لهيا بقصيد تحقيقهيا واحيدة
تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة
تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي(موقع وطني  -مظاهر التضاريس -
مُناخ وطني  -توزيع السُّكّان  -تركيبة السُّكّان -عدد السُّكّان ) ويتم من خالل معرفة الخبرة السابقة للطالبة من
خالل جدول يوزع على الطالبات ماذا اعرف – اذا أريد ان أعرف  -ماذاتعلمت ) .
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس ( خبرة تعليمة) ويتم
مناقشة المجموعات وتعزيز المعلمة لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة المطلوبة .
 • .توزع نمياذج كبرشيور يشيرح الخبيرات التعليميية المطلوبية ميدعوما بالصيور والتوضييح عليى الطالبيات
لمناقشتها.
• تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلمة وتقوم الطالبات بتعبئتها ومتابعية المعلمية لهيم للوصيول
التقان الموضوع كامال .
• مسابقة بين المجموعات في كل موضوع على أن تشارك المجموعية كاملية فيي رسيم الموضيوع ويعيرض
على لجنة التحكيم التي يراسها المعلمة .
• عمل بحث جماعي عن موضوع الوحدة
• قي نهاية يطلب من الطالبات عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيان مدى االستفادة من الموضوع .
• عقد اختبار وتكون بطرح موضوعات الوحدة وتنفذها كل طالبة على حيده لتقييمهيا وال ميانع مين مشياركة
الطالبات في التقييم كأن تصحح كل طالبة ألحد طالبات الفصل.

التوقعات

مبتدئ

نامِ

كفء

متميز

جمع الصور
التي توضح
جغرافية المملكة
العربية
السعودية

جمعت الصور
كلها

جمعت صور
أجمل مما سبق

جمعت الصور وزودتها
بعبارات جميلة

جمعت الصور
وأحسنت في
ترتيبها وكتابة
جمال موضحة لها

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :جغرافية المملكة العربية السعودية
الصف  :الثالث المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن جغرافية المملكة العربية السعودية وعمل مطوية عن :
(موقع وطني  -مظاهر التضاريس  -مُناخ وطني)
مهمتك  :معلمة .
هي

الهدف

د

الدور

الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

الجمهور
طالبات المدرسة أو المجتمع .

ج

م

الموقف

السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

ا

الناتج
واألداء
والغرض

تنفيذ رسم القصة والملصق .

ع

معايير
ومحكات
النجاح

❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ موقع وطني

14 / /هي

❖ مظاهر التضاريس

14 / /هي

❖ مُناخ وطني
❖
❖ توزيع السُّكّان
❖

14 / /هي
14 / /هي

❖ تركيبة السُّكّان

14 / /هي

❖ عدد السكان

14 / /هي

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة البطاقات – فواز الحربي

اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

1444/ .... / ....هـ
1444/ .... / ....هـ
1444/ .... / ....هـ
1444/ .... / ....هـ
1444/ .... / ....هـ

السادسة

الدرس

الدرس األول :الموقع

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

األهداف

الموقع الفلكي وخصائصه :
تقع المملكة العربية السععويةة بعيد ياترتعل الععر  ○16َ 17و  ○32 َ 14يرجعة
شمال خط االستواء على مدار أكثر مد  16يرجة عرضية ،وبيد خطل الطعول َ 35
 ○34و  ○55 َ 40شرق خط جرةنتش لتمتد أكثر مد  21يرجة مد خطوط الطول.
وإذا كانت خطوط الطول ت ُ ْعنَى بتحدةعد موقعع المكعاب بتقاطع عا معع يواتعر الععر
فإن ا كذلك تفيد فل معرفة الوقت.
ﺱ وضحي أبرز
وأما يواتر العر التل تشترك مع خطوط الطول فل تحدةد موقع المكاب ف ل تفيعد
خصائص المملكة
كذلك فل معرفة بعد المكاب عد خط االستواء ،وتحدةد زاوةة سعقوط أشععة الشعم
العربية السعودية
عليه ولذلك ف ل م مة جدا ً فل معرفة نوع المناخ الساتد.
مد أبرز خصاتص المملكة العربية السعويةة فيما ةتعلق بدرحة الحرارة اآلتل:
فيما يتعلق بدرجة
 -1تقع معظم مسعاحة المملكعة العربيعة السععويةة فعل الععرو المدارةعة الحعارة،
الحرارة
وتتأثر بثالثة أقاليم مناخية هل :
ة
الحرار
معتدل
وهو
ية،
الغرب
الجنوبية
المرتفعات
فل
اإلقليم المداري شبه الموسمل
ﺱ حددي موقع المملكة
فل الصيف ،وباري فل الشتاء مع أمطعار يعيفية .وهعو العذي ةنحصعر بعيد ياترتعل
العربية السعودية
عر  ○16 ً 17و  ○18يرجة شماالً.
على الخريطة
اإلقليم الصحراوي الحار والجاف ييفا ً والباري الممطر أحيانا ً شتاء.
وهو ةغطل معظم مساحة المملكة وةعد هو األكثر اتساعا ً وتأثيراً ،وةقع بيد ياترتل
ﺱ اشرحي فائدة خطوط
العر  ○18و  ○30يرجة شماالً.
الطول ودوائر
اإلقليم المعتدل وةتأثر بمناخ البحر المتوسط وهو حار جاف ييفا ً يافئ ممطر شتا ًء،
 ○30و َ 24
وةكوب فل المناطق الشمالية الغربية ،وةنحصر بيد ياترتل الععر
العرض
 ○32شماالً.
أيزي مكان مدار السرطان
 - 2ةمر مدار السرطاب بوسط المملكة العربية السعويةة تقرةبا ً عند يرجعة الععر
الذي يمر بوسط المملكة
 ○23 َ30شماالً ،وهو آخر نقطة تتعامد علي ا أشعة الشم فل  21ةونيو معد كع
العربية السعودية
عام. .

ﺱ








أن تعرف الطالبة الموقع
الفلكي للمملكة العربية
السعودية
أن توضح الطالبة أبرز
خصائص المملكة العربية
السعودية فيما يتعلق
بدرجة الحرارة
أن تحدد الطالبة موقع
المملكة العربية السعودية
على الخريطة.
أن تشرح الطالبة فائدة
خطوط الطول ودوائر
العرض
أن تميز الطالبة مكان مدار
السرطان الذي يمر بوسط
المملكة العربية السعودية

التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 oأخرى...................... :

 oأسلوب الندوة

o

o
o

 oأسلوب صحائف األعمال
 oأخرى..................... :

o
o

التعينات المنزلية:

حل اسئلة الكتاب

كتاب الطالبة
كتاب النشاط
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى:
......................
أخرى:
......................

مهارات التفكير:
o
o
o
o
o
o

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق

عرفي الموقع الفلكي
للمملكة العربية
السعودية

أساليب التقويم وأدواته
o
o
o
o
o
o
o
o

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات

 oالتذكر
 oالمرونة
 oأخرى...................... :

o
o

.................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
▪

▪

▪

▪
▪

أن تعرررررف الطالبررررة الموقررررع
الفلكررررري للمملكرررررة العر يرررررة
السعودية
أن توضرررررا الطالبرررررة أ ررررررز
خصررررائص المملكررررة العر يررررة
السررعودية فيمررا يتعلررر درجررة
الحرارة
أن تحدد الطالبة موقع المملكرة
العر يرررررة السرررررعودية علررررر
الخريطة.
أن تشرح الطالبة فائدة خطوط
الطول ودوائر العرض
أن تميررز الطالبررة مكرران مرردار
السرررر ان الر ر ب يمرررر وسر ر
المملكة العر ية السعودية

المادة
الدرس األول :الموقع
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما هو الموقع الفلكي؟
المحتوى وفرض الدرس

الدراسات االجتماعية 3م

مراجعة مفردات الدرس

الموقع الفلكي وخصائصه :
تقع المملكة العر ية السعودية ين دائرتري العررض  ○16 17و  ○32 14درجرة مرمال
خ االستواء عل مدار أكثر من  16درجة عرضية ،و ين خطي الطول  ○34 35و 40
 ○55مرق خ جرينتش لتمتد أكثر من  21درجة من خطوط الطول.
وإذا كانت خطوط الطول ُتعْن تحديد موقع المكان تقا عها مع دوائر العرض؛ فإنها ك لك
تفيد في معرفة الوقت.
وأما دوائر العرض التي تشترك مع خطوط الطول في تحديد موقع المكان فهي تفيد كر لك
في معرفة عد المكان عن خ االستواء ،وتحديد زاوية سقوط أمعة الشمس عليه؛ ول لك
فهي مهمة جداً في معرفة نوع المناخ السائد.
من أ رز خص ائص المملكة العر ية السعودية فيما يتعلر درحة الحرارة اآلتي:
 -1تقع معظم مساحة المملكة العر يرة السرعودية فري العرروض المداريرة الحرارة ،وتتر ر
ثال ة أقاليم مناخية هي :
اإلقليم المدارب مبه الموسمي في المرتفعات الجنو ية الغر ية ،وهو معتردل الحررارة فري
الصيف ،و ارد في الشتاء مع أمطار صيفية .وهو ال ب ينحصر ين دائرتري عررض ً 17
 ○16و  ○18درجة مماالً.
اإلقليم الصحراوب الحار والجاف صيفاً والبارد الممطر أحياناً متاء.
وهو يغطي معظم مساحة المملكرة؛ ويعرد هرو األكثرر اتسراعاً وتر يراً ،ويقرع رين دائرتري
العرض  ○18و  ○30درجة مماالً.
اإلقليم المعتدل ويت ر مناخ البحر المتوسر وهرو حرار جراف صريفاً دافر ممطرر مرتاءً،
○
ويكون في المنا ر الشمالية الغر ية ،وينحصر ين دائرتي العرر ض  ○30و 32 24
مماالً.
 - 2يمر مدار السر ان وس المملكة العر ية السعودية تقريبراً عنرد درجرة العررض 30
 ○23مماالً ،وهو آخر نقطة تتعامد عليها أمعة الشمس في  21يونيو من كل عام. .

مجسمات

صور

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم البديلة

 oحل المشكالت
نشاط ( )1
ص ()17

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف ال هني
 oالخرائ ال هنية

فيلم تعليمي
تقييم الهدف

▪ عرفي الموقع
الفلكي للمملكة
العر ية السعودية
▪ وضحي أ رز
خصائص المملكة
العر ية السعودية

 oالتعلم ال اتي

فيما يتعلر درجة

 oالتعلم التعاوني

الحرارة

 oأخرى ........

▪ حددب موقع المملكة
العر ية السعودية
عل الخريطة
▪ امرحي فائدة
خطوط الطول
ودوائر العرض

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
ميزب مكان مدار السر ان ال ب يمر وس المملكة العر ية السعودية
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب المتعلقة الدرس

طريقة التعلم النشط – الليزر
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدراسات االجتماعية 3م

موضوع الدرس

الدرس األول :الموقع

ما هو الموقع الفلكي؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

األحد

نشاط إثرائي

إجراءات تحقيق النواتج من المعلم والمتعلم

عر ي الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية

تقويم قبلي

تنفيذ حقيبة اإلنجاخ
 Oاالختبارات الشفوية  Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة  Oالمناقشة

حددي موقع المملكة العربية السعودية
على الخريطة

اشرحي ائدة خطوط الطول ودوائر
العرض
تقويم بنائي

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

التقويم

تقويم ختامي

تعقب المعلمة بعد شرا الدرس والتعليق على استجابات الطالبات وتجيب
على استفساراتهم ،وتوضيح أهم األ كار التي جاءت ي الدرس

أنشطة ملف اإلنجاخ
أدوات التقويم

الثالثاء

❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :

▪ الطالبةةةة الموقةةةع الفلكةةةي للمملكةةةة تبدأ المعلمة الدرس بعرض خريطة المملكة العربية السعودية على
البروجيكتور وتوضيح مكانها وحدودها على الخريطة.
العربية السعودية
▪ أن توضةةح الطالب ةة أبةةرخ خصةةائ
المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية يمةةةا توضح المعلمة خطوط الطول ودوائر العرض للطالبات من على الخريطة
والتي تحدد موقع المملكة العربية السعودية.
يتعلق بدرجة الحرارة
▪ أن تحةةةدد الطالبةةةة موقةةةع المملكةةةة تشرا المعلمة وائد خطوط الطول ودوائر العرض
العربية السعودية على الخريطة.
▪ أن تشةةرا الطالبةةة ائةةدة خطةةوط تناقش المعلمة الطالبات حول أبرخ خصائ المملكة العربية السعودية يما
يتعلق بدرحة الحرارة
الطول ودوائر العرض
▪ أن تميةةةةز الطالبةةةةة مكةةةةان مةةةةدار
تطلب المعلمة من الطالبات مالحظة الصور الموجودة بالدرس والتعليق
السرطان الذي يمةر بوسةط المملكةة
عليها
العربية السعودية
الخبرات السابقة
تعرض المعلمة مكان مدار السرطان الذي يمر بوسط المملكة العربية
مراجعة علي ما سبق دراسته
السعودية

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

األربعاء

الخميس

رابط تفاعلي

ميزي مكان مدار السرطان الذي يمر
بوسط المملكة العربية السعودية

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهد ة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

 Oالتدريبات  Oاألنشطة  Oالواجبات المنزلية O

❑كتابة

أخرى..............

❑تفكير

بطاقة التخطيط اليومي لمقرر الدراسات االجتماعية

اليـوم
الوحـدة

 ...........................التاريخ

14هـ

/ /
الموضوع الدرس األول :الموقع

جغرافية المملكة العربية السعودية

التمهيد للدرس   /آيـة قرآنيـة

 عـرض مرئي

 حديث نبوي

الصف

 قصة

الثالث المتوسط

 أحداث جارية

أخرى

األهداف التدريسية المقترحة من قبل المعلمة يتوقع من المتعلمة أن
1
2
3
4
5

أن تعرف الطالبة الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية
أن توضح الطالبة أبرز خصائص المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرجة الحرارة
أن تحدد الطالبة موقع المملكة العربية السعودية على الخريطة.
أن تشرح الطالبة فائدة خطوط الطول ودوائر العرض
أن تميز الطالبة مكان مدار السرطان الذي يمر بوسط المملكة العربية السعودية

اإلستراتيجيات المنفذة أثناء عملية التعلم
 عمليـات العلـم
 االستقصاء
التعاوني
 التعلم
 الخرائط المفاهيمية  -المعرفية

 التدريس التبادلي

 لعـب األدوار





 الرسوم الكرتونية

 أخرى





مهارات التفكير المنفذة أثناء عملية التعلم

القيمة المراد غرسها لدى الطالبات -:التعرف على موقع وطني
مهارات التفكير األساسية ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 المالحظة
 الربط

 الوصف
 التصنيف

 المقارنة
 االستنتاج




 التطبيق


مهارات التفكير الناقد ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 االستنباط
 تمييز الحقائق عن اآلراء

 اإلستقراء
 التعرف على االخطاء

 إصدار االحكام
 تحري المصادقية




 األصالة

 التوسع

مهارات التفكير اإلبداعي ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 المرونة
 الطالقة
 مهارة التفكير العلمي (حل المشكالت )

أنشطة التعلم المصاحبة للتعلم
مُعد من قبل المعلمة

الكتاب المدرسي
نشاط ( )1ص ( ) 16

الوسائل وتقنيات التعلم المستخدمة أثناء عملية التعلم
 برنامج حاسوبي
 عرض مرئي

 خريطة جغرافية
 خريطة تاريخية




 الكرة األرضية


 نماذج ...........................................


المعلومات اإلثرائية للدرس
نبذة مختصرة عن المعلومة

المرجع

الموقع الفلكي وخصائصه :
تقع المملكة العربية السعودية بين دائرتي العرض  ○16َ 17و  ○32 َ 14درجة شمال خط االستواء على مدار أكثـر مـن  16درجـة
عرضية ،وبين خطي الطول  ○34 َ 35و  ○55 َ 40شرق خط جرينتش لتمتد أكثر من  21درجة من خطـوط الطـول -1 .تقـع معظـم
مساحة المملكة العربية السعودية في العروض المدارية الحارة ،وتتأثر بثالثة أقاليم مناخية هي :
اإلقليم المداري شبه الموسمي في المرتفعات الجنوبية الغربية ،وهو معتدل الحرارة في الصيف ،وبارد في الشتاء مع أمطار صـيفية.
وهو الذي ينحصر بين دائرتي عرض  ○16 17و  ○18درجة شماال.
اإلقليم الصحراوي الحار والجاف صيفا والبارد الممطر أحيانا شتاء.
اإلقليم المعتدل ويتأثر بمناخ البحر المتوسط وهو حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء ،ويكون في المناطق الشمالية الغربيـة ،وينحصـر
بين دائرتي العر ض  ○30و َ ○32 24شماال.
○
 - 2يمر مدار السرطان بوسط المملكة العربية السعودية تقريبا عند درجة العرض  23 َ30شماال ،وهو آخر نقطة تتعامد عليها
أشعة الشمس في  21يونيو من كل عام. .

كتاب الطالبة

المهمات األدائية لتقويم المتعلمات
الورقة والقلم
 أنشطة الكتاب المدرسي
 كراس النشاط

 التقديم

 المقال

 المناظرة

 منظمات بيانية



 العرض الشفوي

 العرض العملي

 المشروع





المالحظات
الكتاب المدرسي

سطر .........صـ...........

المالحظة:

على :
المرجع

مادة  :الجتماعيات

الصف الثالث متوسط

اإلسم............... :

التاريخ14... / .... / .... :هـ

االولى

الوحدة:

الموقع

الدرس:

وضحي أبرز خصائص المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرجة الحرارة؟
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

س

ما فائدة خطوط الطول ودوائر العرض؟

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ضع عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ()Xأمام العبارة غير الصحيحة
فيما يأتي:

متفوقة

متقدمة

متمكنة

غير مجتازة

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

معلمة المادة....................................... /

القائدة التربوية....................................... /

الطريقة البنائية – وسائل

المادة/الصف
موضوع الدرس
التمهيد
استراتيجية التعليم
األهداف السلوكية

اليـوم
التاريخ
الحصة

الدراسات االجتماعية الصف الثالث المتوسط

الدرس األول :الموقع
ما هو الموقع الفلكي؟
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل
المشكالت□ االكتشاف□ التلقين
المحتوى التعليمي
الموقع الفلكي وخصائصه :
○









أن تعرف الطالبة الموقع
الفلكي للمملكة العربية
السعودية
أن توضح الطالبة أبرز
خصائص المملكة العربية
السعودية فيما يتعلق
بدرجة الحرارة
أن تحدد الطالبة موقع
المملكة العربية السعودية
على الخريطة.
أن تشرح الطالبة فائدة
خطوط الطول ودوائر
العرض
أن تميز الطالبة مكان مدار
السرطان الذي يمر بوسط
المملكة العربية السعودية

الواجب

○

تقع المملكة العربية السعودية بين دائرتي العـرض  16 17و  32 14درجـة
شمال خط االستواء على مدار أكثر مـن  16درجـة عرضـيةو وبـين خطـي الطـول
 ○34 35و  ○55 40شرق خط جرينتش لتمتد أكثر من  21درجة مـن خطـوط
الطول.
وإذا كانت خطوط الطول ُتعْنى بتحديد موقع المكان بتقاطعهـا مـع دوائـر العـرض
فإنها كذلك تفيد في معرفة الوقت.
وأما دوائر العرض التي تشترك مع خطوط الطـول فـي تحديـد موقـع المكـان فهـي
تفيد كذلك في معرفة بعد المكان عن خـط االسـتواءو وتحديـد زاويـة سـقوط أشـعة
الشمس عليه ولذلك فهي مهمة جداً في معرفة نوع المناخ السائد.
من أبرز خصائص المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرحة الحرارة اآلتي:
 -1تقع معظم مساحة المملكة العربيـة السـعودية فـي العـروض المداريـة الحـارةو
وتتأثر بثالثة أقاليم مناخية هي :
اإلقلــيم المــداري شــبه الموســمي فــي المرتفعــات الجنوبيــة ال ربيــةو وهــو معتــدل
الحرارة في الصيفو وبارد في الشتاء مع أمطار صيفية .وهو الـذي ينحصـر بـين
دائرتي عرض  ○16 ً 17و  ○18درجة شماالً.
اإلقليم الصحراوي الحار والجاف صيفاً والبارد الممطر أحياناً شتاء.
وهو ي طي معظم مسـاحة المملكـة ويعـد هـو األكثـر اتسـاعاً وتـأثيراًو ويقـع بـين
دائرتي العرض  ○18و  ○30درجة شماالً.
اإلقليم المعتدل ويتأثر بمناخ البحر المتوسـط وهـو حـار جـاف صـيفاً دافـ ممطـر
○
شتاءًو ويكون في المناطق الشمالية ال ربيةو وينحصر بين دائرتـي العـر ض 30
و  ○32 24شماالً.
 - 2يمر مدار السرطان بوسط المملكة العربية السعودية تقريباً عند درجة العرض
 ○23 30شماالًو وهو آخر نقطة تتعامد عليها أشعة الشمس في  21يونيو من كل
عام. .

األحد االثنين الثالثاء

األربعاء

الخميس

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل المساعدة
البروجكتور.
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
تبدأ المعلمة الدرس بعرض خريطة المملكة العربية
السعودية على البروجيكتور وتوضيح مكانها
ﺱ عرفي الموقع الفلكي
وحدودها على الخريطة.
للمملكـــــة العربيـــــة
توضح المعلمة خطوط الطول ودوائر العرض
السعودية
للطالبات من على الخريطة والتي تحدد موقع
ﺱ وضــــــــحي أبــــــــرز
المملكة العربية السعودية.
خصــــائص المملكــــة
تشرح المعلمة فوائد خطوط الطول ودوائر العرض
العربيــــة الســــعودية
تناقش المعلمة الطالبات حول أبرز خصائص
المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرحة
الحرارة
تطلب المعلمة من الطالبات مالحظة الصور
الموجودة بالدرس والتعليق عليها
تعرض المعلمة مكان مدار السرطان الذي يمر
بوسط المملكة العربية السعودية
تعقب المعلمة بعد شرح الدرس والتعليق على
استجابات الطالبات وتجيب على استفساراتهمو
وتوضيح أهم األفكار التي جاءت في الدرس

حل انشطة كتاب الطالبة

فيمـــا يتعلـــق بدرجـــة
الحرارة

ﺱ

حددي موقــع المملكــة
العربيــــة الســــعودية
على الخريطة

ﺱ

اشرحي فائدة خطوط
الطـــــــول ودوائـــــــر
العرض

ﺱ

أيـــزي مكـــان مـــدار
الســرطان الــذي يمــر
بوســــــط المملكــــــة
العربية السعودية

طريقة المسرد – وسائل

المادة  :الدراسات االجتماعية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث المتوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

تابع الدرس األول :الموقع

-7اإللقاء ( )

الكتاب المدرسي

الدرس األول :الموقع

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون )
موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تعرف الطالبة الموقع الفلكي للمملكة
العربية السعودية
أن توضح الطالبة أبرز خصائص المملكة
العربية السعودية فيما يتعلق بدرجة
الحرارة
أن تحدد الطالبة موقع المملكة العربية
السعودية على الخريطة.
أن تشرح الطالبة فائدة خطوط الطول
ودوائر العرض
أن تميز الطالبة مكان مدار السرطان الذي
يمر بوسط المملكة العربية السعودية

أن تعرف الطالبة الموقع الجغرافي للمملكة
العربية السعودية
أن توضح الطالبة حدود المملكة العربية
السعودية
أن تذكر الطالبة مساحة المملكة العربية
السعودية.
أن تشرح الطالبة أبرز خصائص الموقع
الجغرافي للمملكة العربية السعودية
أن تستنتج الطالبة أبرز إيجابيات اتساع
مساحة المملكة العربية السعودية

إستراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)
(
)

عرفي الموقع الفلكي للمملكة
العربية السعودية
وضحي أبرز خصائص المملكة
العربية السعودية فيما يتعلق
بدرجة الحرارة
حددي موقع المملكة العربية
السعودية على الخريطة
اشرحي فائدة خطوط الطول
ودوائر العرض
ميزي مكان مدار السرطان الذي
يمر بوسط المملكة العربية
السعودية

(
(

)
)

(
(
(
(
(

)
عرفي الموقع الجغرافي للمملكة
) العربية السعودية
) وضحي حدود المملكة العربية
) اذكري مساحة المملكة العربية
السعودية
) اشرحي أبرز خصائص الموقع

(

)

الجغرافي للمملكة العربية
السعودية
استنتجي أبرز إيجابيات اتساع
مساحة المملكة العربية السعودية

الصف

الثالث المتوسط

الدرس
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التاريخ

جغرافية المملكة العربية السعودية

الحصة

كيف يمكن التغلب على ظاهرة الجفاف في وطني المملكة العربية السعودية؟

أربع حصص

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة

األهداف الرئيسية

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
الفكرة الكبرى :تقع المملكة العربية السعودية بين دائرتي العرض
 ○16¬ 17و  ○32 14درجة شمال خط االستواء على مدار أكثر من
 16درجة عرضية ،وبين خطي الطول  ○34 35و  ○55 40شرق
خط جرينتش لتمتد أكثر من  21درجة من خطوط الطول. [ .

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :

ستفهم المتعلمات:

❖ معرفة موقع المملكة العربية السعودية وتضاريسها ومناخها.
❖ استنتاج عوامل النمو السكاني في المملكة العربية السعودية.
❖ معرفة سكان المملكة العربية السعودية وتوزيعهم.

-

الموقع
مظاهر التضاريس
مُناخ وطني
توزيع السُّكّان

-

تركيبة السُّكّان
عدد السُّكّان

-

األسئلة األساسية:
السؤال األول  :أين تقع معظم مساحة المملكة العربية
السعودية ؟.
السؤال الثاني  :لماذا تكثر األودية الجافة في وطني
المملكة العربية السعودية؟
السؤال الثالث  :علل انتشار الغطاء النباتي األخضر في
جبال فيْفا بجازان ؟

ستعرف المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

الموقع
التضاريس.
المرتفعات والهضاب.
المناخ
توزيع السُّكّان
نتائج التَّعْداد السكاني.
الزيادة الطبيعية و الزيادة غير الطبيعية .
عدد السُّكّان

ستكون المتعلمات قادرات على :









معرفة موقع وطني
معرفة التضاريس
ذكر الفرق بين المرتفعات والهضاب,
بيان مُناخ وطني
معرفة الناتج من تعدد السُّكّان
معرفة عوامل نمو السكان.
معرفة الفرق بين الزيادة الطبيعية والزيادة غير الطبيعية

الخطوة : 2

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

المهمة األدائية

أدلة أخرى

الخطوة : 3

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات بما يأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .

ملف مصور
تنفيذ خرائط
ذهنية عن
حروف الوحدة
.
بالحركات

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ

عمل ملصق
لصور جميلة

 نام – كفء – متميز)

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير االكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات
* تقويم ذاتي

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض صور لبعض المرتفعات والهضاب
ثم عرض صور ونشاطات المدخل بمبدأ االستكشاف ومناقشة الطالبات فيها
وتعزيز ذلك ببعض الموضوعات عن جغرافية المملكة العربية السعودية.
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس
المناسبة وهي كالتالي :
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات بترتيب
الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس
المناسبة وهي كالتالي(موقع وطني  -مظاهر التضاريس  -مُناخ وطني -
السكّان) ويتم مخالل معرفة الخبرة
السكّان  -التركيب ُّ
السكّان  -توزيع ُّ
عدد ُّ
السابقة للطالبة من خالل جدول يوزع على الطالبات ماذا اعرف – اذا أريد ان
أعرف  -ماذاتعلمت ) .
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات
الدرس ( خبرة تعليمة) ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلمة لهذه
اإليجابات وتثبيت الخبرة المطلوبة .
توزع نماذج كبرشور يشرح الخبرات التعليمية المطلوبة مدعوما بالصور
والتوضيح على الطالبات لمناقشتها وياحيه الطالبات.
تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلمة وتقوم الطالبات بتعبئتها
ومتابعة المعلمة لهم للوصول التقان الموضوع كامال .
مسابقة بين المجموعات في كل موضوع على أن تشارك المجموعة كاملة في
رسم الموضوع ويعرض على لجنة التحكيم التي يراسها المعلمة .
عمل بحث جماعي عن موضوع الوحدة
قي نهاية يطلب من الطالبات عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيان
مدى االستفادة من الموضوع .
عقد اختبار وتكون بطرح موضوعات الوحدة وتنفذها كل طالبة على حده
لتقييمها وال مانع من مشاركة الطالبات في التقييم كأن تصحح كل طالبة ألحد
طالبات الفصل.

* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

إلقائية – تعلم

* كتابة البحث .

نشط – حوار

* عمل مطوية .

ومناقشة – تفكير

* كتابة قصة.

ناقد

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

* قراءة نموذجية

والنشاط.

للنصوص.

* حل أوراق العمل.

* التعزيز المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نامِ

كفء

جمع الصور
التي توضح
جغرافية المملكة
العربية
السعودية

جمع الصور كلها

جمع صور أجمل مما
سبق

جمع الصور وزودها بعبارات جميلة

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

متميز
جمع الصور وأحسن في ترتيبها وكتابة جمل
موضحة لها

متميز

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة االجتماعيات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

