ددددد ال دددددي

















يهدددددام الدددددت المردددددللان يتلملى ددددد الةتاويددددد للددددد لىددددداا ار ددددد او يددددد
الةتاوي ،يأهاا ه وهيتك ه وأستلييه ومضتمياه ،ويس لل ىريق اآل :
المسددددددتهم دددددد ىريددددددق ملامدددددد سيتسدددددد ال ددددددي دددددد المم كدددددد ال لييدددددد السدددددد واي
من ال ي الةتاوي ،ومن ذلك
زيددددددز ال ريددددددات اتسددددددهمي ال دددددد سدددددد ري يهددددددت الددددددلت ال تليدددددد ل كددددددون واتاسددددددتن
والىيتت الاايت واآلخلت.
زيز قي الموا ا والري االج مت ي لاى ال تلي .
المسدددتهم ددد لكسدددتا الم مدددتن الردددال المهاددد مدددن الم دددتلم والمهدددتلان الم يدددات ،و دددق
خ ي ماهج يلا خصتاص ال تليتن هذه الملى .
امي شخصي ال تلي شموليت ً ؛ و اويع الخيلان ال يمي المرام لهمت.
ر ددددديص الهدددددال ددددد الوقدددددن وال كدددددتليم ،وذلدددددك ي ر يددددد ىدددددتالن اللسدددددوا وال ةدددددل ددددد
الالاسددددددد ومدددددددت ي ل دددددددا يهمدددددددت مدددددددن مشدددددددكهن ا سدددددددي واج مت يددددددد واق صدددددددتاي ،
وكذلك ا ل تات ال ت الالاس كتمه.
ر يدددددد و لكيدددددددز دددددداا المردددددددللان الالاسددددددي ال ددددددد السددددددهت ال تليددددددد دددددد ال صددددددد
الالاس الواىا.
اميدددددد قددددددالت ال تليدددددد دددددد ا خددددددتذ الرددددددلالان الصددددددىيى يمسدددددد ري هت ،ممددددددت ي مددددددق
ةر هدددددت ددددد ا سدددددهت ،ويزيدددددا لقيتلهدددددت ددددد المالسددددد وال دددددي  ،تلمدددددت أاهدددددت دددددالس
اخ يتلهت وو ق قالا هت ،و المالس ال لياهت.
يات ًء
ل ع المس وى ال ىصي والس وك من خه ويا ال تلي ل جاي والموالي .
لكسددددددتا ال تليدددددد المهددددددتلان ا ستسددددددي ال دددددد مكاهددددددت مددددددن امدددددد هك م يددددددتن الىيددددددتت
ال م يددددد والمهايددددد مدددددن خددددده رددددداي مردددددللان مهتليددددد ي دددددا الاسددددد هت مدددددن قيددددد
جميع ال تليتن.
دددد
ىريددددق ميدددداأ ال ددددي مدددد ن أجدددد الدددد مكن وات رددددتن يتسدددد خاا اسدددد لا يجيتن و ددددل
يح ل تلي لص اليى واالي كتل وال كيل اتياا .
م او
اميددددددد المهدددددددتلان الىيت يددددددد ل تليددددددد  ،مةددددددد الددددددد الدددددددذا ومهدددددددتلان ال دددددددتون
وال واصدددددددد وال مدددددددد الجمددددددددت  ،وال ت دددددددد مددددددددع اآلخددددددددلين والىددددددددوال والماتقشدددددددد
وقيدددددو الدددددلأي اآلخدددددل ،ددددد ل دددددتل مدددددن الردددددي المشددددد لك والمصدددددتلح ال يدددددت ل مج مدددددع
والو ن.
ددددددددويل مهددددددددتلان ال تمدددددددد مددددددددع مصددددددددتال الدددددددد المخ دددددددد و ال رايدددددددد الىايةدددددددد
والم ومت ي و ولي هت ايجتييت الىيتت ال م ي
اميدددددد اال جتهددددددتن اتيجتييدددددد الم ردددددد يىددددددا ال مدددددد المهادددددد المادددددد  ،واتخددددددهص
ال م واالل زا

ي ا الاس ماته المواا االج مت ي
ي وقع من الم
يالت المرللان يتلمم ك ال ليي الس واي أن

ال ي الةتاوي

ياتء شخصي ه المؤما يتهلل ليت ً ويتتسه ايات ً وماهجت ً ل ىيتت ويمىما (ص
 .1يسه
يه وس ) اييت ً ولسوالً.
اخ هم أجاتسهت
 .2يام ةر ه يمرومتن ا م اتسهمي وي زز االا متء لهت ،ويؤمن يوىا هت
وألوااهت ،الس تات أمجتاهت و ىريق سيتا هت ال تل .
 .3يل ي ي تليخ أم هت وىضتل هت اتسهمي  ،وي ه سيلت الاي (ص هللا يه وس ) وي خذهت
قاوت الىيتت ،ويس يا من سيل أسه ات الصتلىين جوااا الىيتت المخ .
 .4يكون لاستات ً صتلىت ً م ز يآااا اتسه و تليمه وقيمه.
ل الىضتلت اتسهمي وي لم
 .5ي ز يتالا متء ل و ن وي يصل يمت له من أمجتا لير
مت له من مزايت جغلا ي و يي ي واق صتاي  ،وي لم كي ي اس ةمتلهت والمىت ل يهت.
 .6ي مق ليمتاه يمياأ الشولى وممتلس الىرو وي ز يتلواجيتن ضوء الشلي اتسهمي .
ى هت.
 .7ي مشكهن مج م ه الةرت ي واالج مت ي واالق صتاي  ،ويس ا لإلسهت
 .8ي لم المج م تن ال ليي واتسهمي وال تلمي  ،ويالك الصهن ال لي ي ضهت يي ض،
وي ىج ال ىايتن ال واجه ا م ين ال ليي واتسهمي .
 .9ي يصل يرالا ه واس اااا ه ال اا هللا يهت يه وياميهت ويوجههت الوجه الم يات المةملت.
 .10ي زوا يي ض ىرتاق المواا االج مت ي وم تهيمهت المهام لساه ال ست ا ال كيم مع
مج م ه وييا ه وىيت ه المس ري ي لمواكي ال ول الم ل وال را .
 .11ي كي ي ت اتاستن مع ييا ه ال ي يش يهت وماى أةيلهت يه و أةيلهت يه وال أكيا
مسؤولي الموا ن ىمتي هت والمىت ل يهت.
الاس اللواهل ال يي ي واليشلي .
ال كيل ال م
 .12يام قال ه
 .13يام مهتلا ه الىلكي وال ر ي  ،و وجيههت اىو اس ةمتلهت يشك ليجتي .
 .14يرال قيم ال م يأاوا ه المخ  ،وىتج يهاه لل الروى الو اي ال تم المالي .
اتاستن ،مع ملا تت االل زا يتلماه الوا
 .15ي أهمي اال صتالن الىاية وأةلهت
ال تم م هت.
هللا

م ومتن ن الم م
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 المؤه
 ال خصص
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 مواا ال اليس
 أس المالس

السهت

المســرد
اس الالس
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ال تليخ

وقيع الم م

وقيع المايلت

وزيع ماه متات الجغلا يت الت مرللان
ا سيوع

ال تليخ

الالوس

مهىلتن

من

لل

1

ا ىا 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2

ا ىا 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

3

ا ىا 1441/1/16

الخميس 1441/1/20

4

ا ىا 1441/1/23

الخميس 1441/1/27

5

ا ىا 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6

ا ىا 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

اليىتل والمىي تن -االمواج والما والجزل

7

ا ىا 1441/2/14

الخميس 1441/2/18

مكواتن الغهم الجوي -الىلالت والضغ الجوي

8

ا ىا 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

الليتح -الل وي الاسيي واالم تل

9

ا ىا 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

مراجعة عامة

10

ا ىا 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

11

ا ىا 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

12

ا ىا 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

ا ىا 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

14

ا ىا 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15

ا ىا 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16

ا ىا 1441/4/18

الخميس 1441/4/22

 18+17ا ىا 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

الجغلا يت -

الجغلا يت  -ول
ليم
الجغلا يت اا المس مين
ا جلا السمتوي  -المجمو الشمسي – اجلا
سمتوي اخلي– الرمل
شك كوكا ا لض  -ىلكتن ا لض وا تاجهت -
ا تا ىلكتن ا لض ىو مىولهت - .ىلك ا لض
ىو الشمس - .أسيتا ىاو ال صو الماتخي
يرتن الكلت االلضي  - .ىلك قشلت ا لض ( اللي
الص تاح ال ك واي ) – م يتن شكي س ح االلض
( اليت اي )
م يتن شكي س ح االلض (الختلجي ) -
ال ضتليس اللايس لس ح ا لض

مكواتن الغهم الجوي – االقتلي االس وااي
والماالي  – 1 -االقتلي الصىلاوي  -المىت ل
الييا
وزيع
السكتن  -ال وام ال يي ي ال ؤةل
السكتن  -الكةت السكتاي والامو السكتا
الزيتات السكتاي – الملاكزال ملااي وااوا هت-
ال ملان الىضلي
الولتام المان –-مكواتن الاول وىاواهت ال يي ي
الىاوا الىضتلي وااوا هت  -ال اتصل الجغلا يلروت الاول
الصيا واس ةمتل الغتيتن – الزالا والل -ال اين
 ال جتلت والسيتى ا  -الخلااوالصات
وال رايتن الىاية
اتصل الخلي (ال اوان والمرتييس ) – اتصل
الخلي (الم تح واال تل) –ااواع الخلاا – مةي
الخلي –الت ىايا المواقع
ال ضتليس
ال تلم (  )GPSاالس ش تل ن ي ا (  )RSال
الم ومتن الجغلا ي ( )GIS
ملاج
االخ يتلان

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
المهمتن ا اااي
 بعد نهاية هذه الوحدة عن علم الجغرافيا تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن الجغرافيا عند المسلمين.
المىكتن اللايسي
 من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).

أال أخلى
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ,التذكير األكاديمي ,اختبارات طويلة ,المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
ا اش ال يمي ال مي
 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 َ َّ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
تقريرا ً 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
الهام
مهم ك أن تكتبين بحث.
ف الهام أن تتناولين بالتوضيح والتفصيل إنجازات الجغرافيا عند المسلمين.
المشك وال ىاي أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الاول
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي الجغرافيا عند المسلمين على شكل بحث
علمي دقيق.
ولي ك توضيح أهم إنجازات الجغرافيا عند المسلمين.
الجمهول الطالبات أو المجتمع.
و
ى تج 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:

ال وق تن

مي ائ 1

ات 2

كمء 3

م ميز 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

الشواها وا ال
ومجموع الارت

ن
المعلمي و المعلمات
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي مناهج المقررات
الدرس 1440ـه –  1441هـ
للعام
ي
أنواع التحاضي
ر
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة  +التعلم
مرسوع الملك عبدهللا +
النشط  +الطريقة البنائية  +المرسد
المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عم ــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
ر ن
ون
الكتاب االلكي ي
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لباق مدن المملكة ر
التوصيل ي
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 50ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 80ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 120ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس
المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضي الحديثة
===========================
اجح
 / 233608010954856بنك الر ي
اجح
 / SA5780000233608010954856آي بان الر ي
األهىل
 / 27949172000110البنك
ي

األهىل
 / SA0610000027949172000110آي بان
ي
–———————————————————
العتيب
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن
ري
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————

ن ن
اغبي يق أن يكونوا وكالء لتحاضي فواز
لألخوة أصحاب المكتبات الر
ن
الحرن يق مدنهم االتصال بجوال المدير
ري
0554466161
عل
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا ي
الواتس
966558396004
966558396119

