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  إن املنهج مبفهومه الشامل هو منظمة متنوعة من اخلبرات التي يحتاجها املتعلم من 
مفاهيم ومبادئ وحقائق وقوانني ومعلومات ومهارات واجتاهات وقيم، والتي يتم تشكيلها 
محتوياته  حتديد  لكيفية  تصورًا  ويضع  املعلم،  يخططه  منظم  تعليمي  موقف  في  لديه 
يكون  وق��د  املعلم.  بها  يقوم  التي  واألنشطة  التعليمية  وامل��واد  اإلمكانات  من  له  الالزمة 
منه  يتعلم  )البيئة(  املدرسة  خارج  يكون  وقد  خارجها،  أو  الدراسية  الشعبة  داخل  املوقف 
املتعلم املفاهيم واحلقائق واملعلومات، ويكتسب مياًل نحو القراءة في مجال موضوع اخلبرة 
املتاحة، واكتسابه أسلوبًا جديدًا في معاجلة مشكلة، أو التفكير على نحو سليم في مواجهة 
موقف، ويشترط في هذه اخلبرة )الفنية( أن تكون منطقية مبنية على أساس يقبله العقل 
في تخطيطها، وأن تكن قابلة للتطبيق والتأثير مما يؤدي إلى نتائج جيدة، وتساعد على 

حتقيق األهداف املرسومة.

  وهذا التعريف الشامل للمنهج الدراسي يعكس ما يتميز به مقرري مبادئ علم اجلغرافيا 
املعاصرة الذي يحتوي على مفاهيم وحقائق مبادئ ومعلومات  التنمية  و  البيئة  وقضايا 
ويعتمد في  بينها،  املتداخلة  والعالقات  والبشرية  الطبيعية  بالظاهرات  جغرافية تختص 
االستقصاء  أدوات  باستخدام  أحكام  وإص��دار  والتعليل  والتحليل  التفسير  على  عالجها 
وأدوات القياس والبحث عن مصادر املعرفة، ومصادر التعليم املختلفة، مما يساهم في بناء 
املواطنة والشعور باالنتماء إلى البيئة احمللية والبيئة العاملية ومما تؤكد على ذلك أهداف 

دراسة كتاب الطالب.

  يسرنا أن نقدم لزمالئنا املعلمني األفاضل دليل املعلم إلى كتابي مبادئ علم اجلغرافيا 
وقضايا البيئة و التنمية املعاصرة، ليكونا عونا لهم لكيفية حتقيق األهداف الشاملة السابقة 
الذكر: أهداف املنهج وأهداف املقرر الدراسي. من خالل عملية التدريس الفاعل، ولذلك 
واألنشطة  التعليمية  األه��داف  إثراء  الفاعل في  دورهم  أن يفقدهم  دون  الدليل  أعد هذا 
التعليمية واخلبرات التربوية وأساليب التدريس والتقومي مبا يسهم في تنمية شخصية 

املتعلمني في كافة املجاالت.

  ولتحقيق ذلك الهدف جاء إعداد الدليل مزيجًا من اإلطارين النظري والتطبيقي، آملني 
وتنفيذ  التدريس  املتكامل لعملية  التخطيط  األفاضل ما يعينهم على  املعلمون  أن يجد 
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خطط التدريس، وتقومي نتائج التدريس بشكل فاعل استنادًا إلى ما يلي:

أواًل: أهداف دراسة كتاب الطالب للصفني احلادي عشر والثاني عشر:

  لكتاب الطالب أهداف عديدة ينبغي على املعلمني أن يحرصوا على االهتمام بها وحتقيقها 
خالل تدريسهم وهي على النحو التالي:

> مقرر مبادئ علم اجلغرافيا:

املختلفة  امل��ص��ادر  وتوضيح  أهميته،  وإب���راز  اجلغرافيا  علم  مفهوم  تعريف  1- بيان 
والعلوم  اجلغرافيا  علم  بني  املترابطة  العالقات  وحتديد  اجلغرافية،  للمعلومات 

األخرى.

2- بيان ملصادر املعلومات اجلغرافية وإبراز عناصر اخلريطة وأنواعها وأهمية الدراسة 
بشكل  اجلغرافية  الدراسات  في  الرسمية  اإلحصائيات  لدور  توضيح  مع  امليدانية 
عام واستغاللها في تصميم اخلريطة والصور اجلوية الفضائية وأخيرًا تكنولوجيا 

االستشعار من بعد.

وإبراز  اجلغرافيا.  علم  أرك��ان  من  مهم  كركن  الطبيعية  اجلغرافيا  مفهوم  	- ع��رض 
كوكب  وعالقة  الفضائي  النظام  تعرض  التي  الطبيعية  اجلغرافيا  دراسة  مجاالت 
األرض باملجموعة الشمسية وبقية الكون وخصائصها. والنظم الصخرية واملائية 
النظم  ه��ذه  رب��ط  ج��دًا  ال��ض��روري  وم��ن  نفسه،  األرض  لكوكب  واحليوية  والغازية 
الطبيعية بعضها بالبعض اآلخر وإظهار العالقات املتبادلة بينها إليضاح الصورة 
الشاملة خلصائص البيئة الطبيعية التي متثل مسرح احلياة ومجال نشاط اإلنسان، 

وذلك في ضوء دراسة العالقات املكانية للظواهر اجلغرافية.

> مقرر قضايا البيئة و التنمية املعاصرة:

1- بيان تعريف مفهوم البيئة، أقسام البيئة، و دراسة تطور العالقة بني اإلنسان و البيئة، 
مع توضيح للمفاهيم البيئية املعاصرة، و التطرق إلدارة البيئة و حمايتها.

2- عرض مفهوم مشكلة الغذاء وأبعادها، مع توضيح مظاهرها و أسبابها، و استعراض 
الغذائي و سبل  بيان تعريف مفهوم األمن  و  الغذاء عامليًا و عربيًا و خليجيًا،  مشكلة 
العمل املشترك  و إستراتيجية  الغذائي  العالقة بني األمن  العالم وإظهار  حتقيقه في 
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لتعزيز األمن الغذائي في الوطن العربي، و ربط ذلك بكيفية حتقيق األمن الغذائي 
خليجيًا، و بيان تعريف مفهوم مشكلة املاء و مظاهرها و أسبابها عامليًا و عربيًا و خليجيًا، 
و عرض مفهوم األمن املائي و سبل حتقيقه و ربط ذلك بالعالم و الوطن العربي و دول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

	-  بيان ملفهوم التصحر، و ربط ذلك مبظاهره و حاالته و أسبابه مع توضيح أمناطه و 
مخاطره، و من الضروري توضيح التوزيع اجلغرافي للتصحر، و ربط ذلك بأهمية 

ضبط و مكافحة التصحر.

4-  بيان مشكلة الطاقة من حيث عرض ملفهوم الطاقة و مراحل استخدامها و أبعادها 
و مصادرها، مع تصنيفها كمصادر ناضبة )غير متجددة( و مصادر بديلة )متجددة(، 

وربط ذلك بتطور مصادر الطاقة املستقبلية.

)املائي(  و  )الهوائي(  أنواعه  و  بدرجاته  ذلك  ربط  و  البيئي،  التلوث  مفهوم  5-  عرض 
التلوث  بالعالم، و أخذ منوذج واضح ملشكلة  التلوث  و)الضوضائي(، و ربط مشكلة 

وقريب من املتعلم يتمثل في الكارثة البيئية العاملية الكويتية.

كأركان  السياسية  و اجلغرافيا  العمران  و جغرافية  السكان،  ملفهوم جغرافية  6-  عرض 
ملفهوم  وع��رض  منها،  كل  دراس��ة  إب��راز مجاالت  و  اجلغرافيا،  علم  أرك��ان  من  مهمة 
نظم املعلومات اجلغرافية، و ربط ذلك مبكوناته و مجاالت استخدامه و فوائده و 

أهدافه. 

ثانيًا: دور املعلمني عند تناول موضوعات املقرر الدراسي:

املعلمني أن يحرصوا عند تناولهم ملوضوعات كتاب مبادئ علم اجلغرافيا على    على 
االهتمام بالتالي:

أ( إظهار أهمية علم اجلغرافيا للمتعلمني:

بالظاهرات  املتعلقة  املعارف  من  مجموعة  على  مقصورًا  اجلغرافيا  اهتمام  يعد  1- لم 
املعارف،  املجموعة من  التي تربط بني هذه  العالقات  دراسة  املختلفة دون  اجلغرافية 
واستخدام طريقة التفكير أسلوبًا مميزًا في التعامل مع املعلومات واحلقائق واملفاهيم 
لدى  الالزمة  العقلية  امل��ه��ارات  تنمية  أي  والتقومي،  والتفسير  والتعليل  وبالتحليل 

املتعلمني.
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2- إن علم اجلغرافيا يرتبط باجلانب التطبيقي في كثير من األحيان فهو يعتمد على 
وسائل القياس في تفسير الظاهرات ومعرفة مقدار االرتباط بينهما ثم التوصل إلى 
والقيم  الظاهرات،  تنظم  التي  العالقات  اكتشاف  على  املتعلمني  ويساعد  القوانني. 

واألفكار التي تشكل عاملهم وإصدار أحكام موضوعية عليها بأنفسهم.

	- إن علم اجلغرافيا يعتمد على طائفة من العلوم األخرى وال ميكن أن يستوعبها املتعلمون 
إال إذا أحسن استيعاب هذه العلوم ذات الصلة القريبة منه، وهذا يفسر ضرورة توافر 
كفاية الربط بني علم اجلغرافيا وغيره من العلوم األخرى. وذلك ضمن إطار تكامل 

املعرفة الذي يتناسب مع طبيعة منو املتعلمني املتكامل.

	- إن علم اجلغرافيا يعتمد على حتليل أمناط اجلغرافيا الطبيعية واجلغرافية البشرية 
مثل )النمط النباتي، والنمط الزراعي( ويوضح خصائصها وتفسير عواملها وتوزيعها 
اجلغرافي في العالم. و وحدة الظاهرات مؤلفة من عناصر متكاملة مبنية في وجودها 

وانتشارها على عوامل طبيعية وبشرية )مثل التضاريس، والصناعة(.

	- إن علم اجلغرافيا يؤكد على قيام التعاون بني األمم والشعوب في العالم الذي يتضح 
متامًا في املجال االقتصادي والثقافي، فاعتماد األمم بعضها على بعض يتوقف على 
شعوب  بني  التي  العالقات  وطبيعة  البشري  واإلن��ت��اج  اجلغرافية  ال��ظ��روف  اختالف 

العالم.

6- إن علم اجلغرافيا يدرس املفاهيم اجلغرافية املرتبطة بالتوزيع املكاني واالرتباط املكاني 
والتفاعل املكاني للظاهرات، وعلى أساس نوعية املواقف التي يتم فيها.

احلقائق  استخالص  في  اجلغرافي  االستقصاء  أدوات  يستخدم  اجلغرافيا  علم  	- إن 
وتعرف األمناط املساعدة في حتليلها وتفسيرها واالستخدام الوظيفي لها، باإلضافة 

إلى استخدام األسلوب العلمي في حل املشكالت البيئية املختلفة في مواصفاتها.

ب( دراسة املفاهيم اجلغرافية املختلفة، ومراعاة التدرج في تدريسها بدءًا باملفاهيم البسيطة 
بيئتهم، وضرورة  وواقع  الفكري  مع مستواهم  ويتناسب  املتعلمون،  يدركها  أن  التي ميكن 
املعلمون بتصنيفها وإيضاحها  املفاهيم. وأن يقوم  والتناسق بني هذه  بالترابط  االهتمام 
من  مجموعة  استخالص  نحو  املتعلمون  يوجه  أن  وينبغي  والعينات.  والنماذج  باألمثلة 

املفاهيم باالستدالل في نهاية كل درس.
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ج( أن يهتم املعلم في تدريس مبادئ اجلغرافيا وقضايا البيئة و التنمية املعاصرة بتوجيه 
والكتب  السنوية  والكتب  الكتب،  املختلفة،  مصادرها  من  املعلومات  جمع  نحو  املتعلمني 
اإلحصائية واملوسوعات، واألطالس، وذلك بعد تدريبهم على كيفية االستفادة منها. و كذلك 
توجيه املتعلمني نحو البيئة احمللية كمختبر جغرافي ومصدر للمعلومات ليخططوا ويحددوا 

األهداف واألدوات الالزمة، وتسجيل نتائج مشاهداتهم ومالحظاتهم ومقابالتهم.

العالم لم تعد  التي متثل وحدة متكاملة، وأن دول  الظاهرات اجلغرافية  التركيز على  د( 
املعلم  ويوجه  والثقافي.  االقتصادي  بالتعاون  متقاربة  بل  بعض  عن  بعضها  منفصلة 
املتعلمني نحو التكاتف والتفاهم الدولي لفهم العالم الذي يعيشون فيه وإكسابهم اجتاهات 
إيجابية نحو البيئة العاملية منطلقة من البيئة احمللية كاألمن والسالمة وصيانة البيئات 

من التدهور والعمل على نبذ الفقر واجلوع واألمية واملرض.

ه�( تفسير تأثير التباين الطبيعي والبشري داخل الدولة الواحدة ويوجه انتباه املتعلمني 
إلى هذا التباين الذي يؤثر في القيم واألفكار واالجتاهات البشرية. مثل االختالفات في 

مقومات الدولة.

و( استخدام املعينات التعليمية بأنواعها املختلفة:

1- استخدام اخلرائط التي حتددها طبيعة الدرس وأهدافه، ويعرضها عرضًا جيدًا، ويوجه 
املتعلمني نحو قراءتها، وحتليل ما حتتويه وتفسير الظاهرات، وذلك من أجل إدراك 
العالقات التي تربط بينها، وتوجيه اخلريطة بحيث تنطبق اجتاهات الظاهرات املوضحة 
عليها مع نظائرها على الطبيعة، واستخدام مقياس رسم اخلريطة إلدراك العالقات 
بني املسافات واملساحات. وإقران ذلك بالصور الفوتوغرافية والصور اجلوية والفضائية 

واملصورات من أجل سهولة عقد املقارنات بني الظاهرات اجلغرافية املختلفة.

ويوجه  ومنحنيات،  ودوائ��ر  أعمدة  من  املختلفة  بأنواعها  البيانية  الرسوم  2- استخدام 
املتعلمني إلى قراءتها وحتليلها وتفسيرها واستنتاج املعلومات منها، وكذلك استخدام 
إنتاج  القراءة األفقية للجدول )حتليل مكاني( مثل  اجل��داول اإلحصائية عن طريق 
النفط في إطار اخلليج العربي، والقراءة الرأسية للجدول )حتليل زماني( مثل حتليل 
إنتاج النفط في أقطار اخلليج العربي خالل فترة زمنية معينة. باإلضافة إلى استخدام 
والعينات  ال��ب��ارزة  والصور  األرضية  )الكرة  اجلغرافية  والعينات  واملجسمات  النماذج 

الصخرية والنباتية(.
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تدريس مقرر مبادئ اجلغرافيا  التربوية في  والتقنيات  التعليم  تكنولوجيا  	- استخدام 
ووسائل االتصال املناسبة والوسائل السمعية والبصرية، مثل األشرطة والتلفاز واألفالم 
استخدام  إلى  باإلضافة  محكمة.  وبخطة  املناسب  الوقت  في  واستخدامها  بأنواعها 

البيئة احمللية كمختبر وكمصدر من مصادر املعرفة أو املعلومات. 

ثالثًا: أهداف الدليل:

  يعد هذا الدليل مجموعة من اخلبرات الشاملة التي تساعد املعلمني على حتقيق أهداف 
املقرر الدراسي بصورة فاعلة دون أن يفقدهم دورهم الفاعل على اإلثراء واالبتكار في كافة 

عمليات التدريس وأساليب تقومي حتصيل املتعلمني.

تعتبر  والتي  الثانوية  املرحلة  وأه��داف  للتربية  العامة  باألهداف  املعلمني  1- تعريف 
الدراسي  املقرر  بأهداف  تتمثل  التي  التدريسية  أو  التعليمية  لألهداف  مصدرًا 
املقرر  أه��داف  إط��ار متكامل مع  تعمل في  التي  اإلجرائية  أو  السلوكية  واأله��داف 

الدراسي، وتعتبر وسيلة لتحقيقها بشكل مباشر.

قراءة  مثل  املتعلمني،  لدى  تنميتها  يجب  التي  اجلغرافية  باملهارات  املعلم  2- تعريف 
واخلطوات  اخلريطة،  ورس��م  اخلريطة،  وتوجيه  وتفسيرها،  وحتليلها  اخلريطة 
الالزمة لها، ومهارات الرسوم البيانية واجلداول اإلحصائية والصور الفوتوغرافية.

احمللية  والبيئة  املدرسي  الكتاب  مثل  املختلفة  التعلم  مبصادر  املتعلمني  	- تعريف 
واالطالع اخلارجي والوسائل التعليمية التي تعينهم على تكوين رؤية شاملة لتلك 
التربوي.  العمل  في  النجاح  إلى  يؤدي  الذي  الفاعل  استخدامها  وكيفية  املصادر 

وهذا ما يتضمنه الفصل األول من الدليل.

	- تعريف املتعلمني بإجراءات تدريس مقرر مبادئ علم اجلغرافيا ومقرر قضايا البيئة 
و التنمية املعاصرة والتي تختص بالتخطيط للتدريس من حيث مبادئه ومستوياته 
في  والنجاح  التعليم  مبهنة  العمل  مجال  في  مهمة  مكانة  حتتل  التي  وخطواته 

املواقف التعليمية املختلفة على الوجه األمثل للنمو املتكامل للمتعلمني.

	- تعريف املعلمني مبجموعة من األنشطة التعليمية املتتابعة التي يحتاجها املعلمون 
في إجراءات التدريس.
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6- تعريف املعلمني بأهم طرق التدريس احلديثة، أسسها، مزاياها وخطواتها والتي تعني 
املعلمني في تنويع طرق تدريسهم ملواجهة الفروق الفردية بني املعلمني وجعلهم أكثر 
إيجابية في املواقف التعليمية داخل الشعبة الدراسية. وهذا ما يختص به الفصل 

الثاني من الدليل.

التعليمية  العملية  ركنًا أساسيًا في  الذي يعتبر  التقومي  املعلمني مبفهوم  	- تعريف 
والذي يساعد املعلمني على تشخيص جوانب القوة والضعف في حتصيل املتعلمني 

بصورة دقيقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعالجها.

	- تعريف املتعلمني باألسس العديدة التي يقوم عليها التقومي السليم.

9- تعريف املتعلمني بوسائل وأساليب التقومي مثل االختبارات التحصيلية الشفوية 
والتحريرية الشاملة والدقيقة التي ميكن أن يعتمدوا عليها في قياس مدى حتقيق 
األهداف املطلوبة لدى املتعلمني واالستفادة من النماذج املطروحة كأمثلة تقيس 

العمليات العقلية املختلفة، وتكشف اجلوانب الوجدانية عن طريقها.
10-       عرض اختبار افتراضي متكامل الشروط، ومنوذج شارح لكيفية إعداد جدول  

مواصفات االختبار كشرط أساسي من شروط بناء االختبارات، واخلطوات اإلجرائية   
الالزمة إلعداده وهذا ما يتناوله الفصل الثالث من الدليل.

11 -        عرض مناذج عديدة من الدروس اليومية مطبق فيها طرق التدريس احلديثة. 
وعلى كل فصل من فصول كتاب الطالب، والتي تعني املعلمني في إعداد دروس 

متكاملة على غرارها مع االبتكار فيها بالتعديل واحلذف واإلضافة. هذه النماذج من 
الدروس وردت في الفصلني الرابع و اخلامس من الدليل.

رابعًا: محتوى مقرر مبادئ علم اجلغرافيا:

  يعتبر الكتاب املدرسي مصدرًا أساسيًا من مصادر التعليم ووسيلة مهمة لتحقيق األهداف 
يقدموا  أن  على  الكتاب  ملوضوعات  تناولهم  على  يحرصوا  أن  املعلمني  وعلى  التعليمية، 
من  بغيره  وعالقته  فروعه  و  أهميته،  يبرز  اجلغرافيا  لعلم  متكاماًل  مفهومًا  للمتعلمني 
العلوم األخرى، وكوكب األرض واجلغرافيا الطبيعية ومجاالت دراستها. ويوضح العالقات 

املتداخلة بينهما ويحتوي هذا الكتاب على ثالثة أبواب رئيسة موزعة على النحو التالي:
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أ- احملوراألول وينقسم إلى  فصلني رئيسيني :

الفصل األول لدراسة مفهوم علم اجلغرافيا، وأهمية علم اجلغرافيا، وعالقة  1- يعرض 
علم اجلغرافيا بغيره من العلوم األخرى، وفروع علم اجلغرافيا. 

2- يتضمن الفصل الثاني دراسة مصادر املعلومات اجلغرافية ممثلة باخلريطة، والدراسة 
امليدانية، واإلحصائيات الرسمية واملؤلفات العلمية واالستشعار عن بُعد.

»كوكب  م��وض��وع  تتناول  مترابطة  رئيسة  ف��ص��ول  ث��الث��ة  إل��ى  ينقسم  و  احمل��ورال��ث��ان��ي  ب- 
األرض«:

1-  يشتمل الفصل األول على دراسة اإلنسان و الكون و يتطرق إلى نشأة الكون و مكوناته 
األساسية.

2-  يختص الفصل الثاني بدراسة املجموعة الشمسية و الذي يحتوي على كل من الشمس 
كمصدر إشعاع و حرارة باإلضافة إلى الكواكب الصخرية و الكواكب الغازية.

	-  يعرض الفصل الثالث اخلصائص العامة للكرة األرضية و يتطرق إلى أبعاد األرض و 
مقاييسها، دورة األرض احملورية، الشبكة اجلغرافية، دوران األرض حول الشمس و دورة 

القمر حول األرض، وأخيرًا غزو اإلنسان للمريخ.

ج- احملورالثالث مفهوم اجلغرافيا الطبيعية وحتديد مجاالت دراستها وينقسم إلى أربعة 
فصول وهي متصلة احللقات:

النارية، والرسوبية،  أنواعه،  1- يتضمن الفصل األول دراسة الغالف الصخري من حيث 
واملتحولة، والقوى التي تؤثر في تشكيل سطح األرض )القوى الداخلية منها والقوى 

اخلارجية(.

والتوزيع  أهميته في حياتنا،  املائي من حيث  الغالف  بدراسة  الثاني  الفصل  2- يختص 
و  البحار  ملياه  الكيميائية  و  الطبيعية  اخلصائص  و  احمليطات،  و  للبحار  اجلغرافي 

احمليطات، و التوزيع اجلغرافي للتيارات البحرية.

	- يعرض الفصل الثالث لدراسة الغالف اجلوي و األقاليم املناخية و عناصر املناخ من 
حيث تعريف الغالف اجلوي، و الطبقات الرأسية للغالف اجلوي و خصائصها العامة، 

و املناخ في املستقبل. 
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ومفهوم  احليوي،  الغالف  تعريف  حيث  من  احليوي،  للغالف  الرابع  الفصل  	- يعرض 
اإلقليم احليوي، و مجموعة الكائنات احلية، ودراسة األقاليم احليوية كأقاليم الغابات 
)استوائية، موسمية، معتدلة دفيئة، معتدلة باردة(،  أقاليم احلشائش )احلارة واملعتدلة(، 
أقاليم الصحاري )احلارة واملعتدلة والباردة(، ومظاهر تدمير الغالف احليوي، باإلضافة 

لدراسة احملميات الطبيعية.

خامسًا: محتوى مقرر قضايا البيئة و التنمية املعاصرة:

  مت إعداد كتاب قضايا البيئة و التنمية املعاصرة لكي يواكب عنصر العلم واملعرفة والعوملة، 
ويعتبر وسيلة علمية وعملية مهمة لتحقيق أهداف املعرفة العلمية الشاملة، لذا فإن من 
واجب املعلمني احلرص على اإلملام التام والدقيق ألبواب هذا الكتاب، حيث أنه يضم مواضيع 
علمية تربط بني علم اجلغرافيا وبني العلوم األخرى كعلم البيئة واالقتصاد والسكان وأخيرًا 
نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( والذي يعتبر ركيزة مهمة ترتكز عليها جميع العلوم وأفرع 

املعرفة.

ويحتوي هذا الكتاب على ستة أبواب مهمة موزعة كما يلي:

البيئة  ألبعاد  دراس��ة  ضمن  للبيئة  التعريفي  احملوراملدخل  هذا  يعرض  1- احمل���وراألول: 
األساسية ومفهوم النظام األيكولوجي واالتزان واالختالل في النظم البيئية ومصادر 
العالقة  البيئة، و تطور  البيئية، كما يحتوي على دراسة ألقسام  النظم  االختالل في 
بني اإلنسان وبيئته، باإلضافة لدراسة العديد من املفاهيم البيئية املعاصرة كاستنزاف 
املوارد البيئية الطبيعية، والتنمية املستدمية، والتي تعتبر الهدف األسمى جلميع الدول 

النامية وأخيرًا إدارة البيئة وحمايتها. 

2- يتضمن احملورالثاني مشكلة الغذاء واملاء ويستعرض هذا احملور مفهوم مشكلة الغذاء 
وأبعادها ومظاهر املشكلة وأسبابها واملشكلة في العالم والوطن العربي ودول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية على وجه خاص ومفهوم األمن الغذائي وسبل حتقيقه، و 
إستراتيجية العمل املشترك لتعزيز األمن الغذائي في الوطن العربي. كما يتطرق إلى 
مشكلة املياه من حيث أسبابها ومظاهرها وكيفية حتقيق األمن املائي في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
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	- احملورالثالث فيعالج قضية بيئية واقتصادية واجتماعية حساسة وهي مشكلة التصحر، 
فيعرض أبعاد هذه املشكلة من حيث مفهومها ومظاهرها وأسبابها وأمناطها ومخاطرها 
وتوزيعها اجلغرافي، كما يتطرق إلى موضوع التصحر في العالم والوطن العربي وبدولة 

الكويت بشكل خاص مع بيان لوسائل ضبط و مكافحة تأثيرات التصحر املختلفة.

	- احملورالرابع: فيعالج موضوعًا ذا أهمية إستراتيجية بالغة لدولة الكويت بشكل خاص 
والعالم بشكل عام وهو موضوع الطاقة. فيعرض هذا املوضوع قضية الطاقة من عدة 
والسياسية،  االقتصادية  وأبعادها  استخدامها  ومراحل  الطاقة  مفهوم  أهمها  محاور 
باإلضافة لدراسة شاملة عن مصادر الطاقة والتي تنقسم بدورها إلى مجموعة مصادر 
والطاقة الناضبة )غير املتجددة( وأهمها الفحم والبترول والغاز الطبيعي باإلضافة 

إلى الطاقة النووية. 

  أما القسم الثاني من مصادر الطاقة فتشمل مصادر الطاقة البديلة أو ما يطلق عليها 
اصطالح الطاقة )املتجددة( وأهمها الطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة الرياح باإلضافة 

إلى طاقة الكتلة احليوية، و يتطرق احملورأخيرًا ملوضوع تطور مصادر الطاقة املستقبلية.

	- احملوراخلامس: وهو يختص بقضية مشكلة التلوث والتي تعتبر املشكلة العاملية امللحة 
واملهمة. و يعرض هذا اجلزء من الكتاب عدة مواضيع مهمة ومتداخلة أهمها مفهوم 
التلوث البيئي ودرجاته وأنواعه باإلضافة إلى دراسة حتليلية للتلوث الهوائي واملائي 
والضوضائي، باإلضافة إلى عرض ملشكلة عاملية التلوث البيئي، وأخيرًا منوذج للكارثة 

البيئية العاملية في دولة الكويت.

6- احملورالسادس: ويتضمن دراسة اجلغرافيا البشرية ومجاالتها وينقسم هذا احملورإلى أربعة 
أقسام رئيسة: األول يعالج موضوع اجلغرافيا السكانية، مفهومها ومجاالتها من حيث 
النمو السكاني والتركيب السكاني والتوزيع والكثافة السكانية وأخيرًا االنفجار السكاني. 
الثاني فيتطرق إلى جغرافية العمران من حيث املفهوم وأمناط النظام العمراني ونشأة 
املدن وتطورها ودراس��ة حتليلية ملدينة الكويت. الثالث فيتطرق إلى مفهوم اجلغرافيا 
السياسية من حيث مفهومها ومناهج بحثها وأمناط احلدود السياسية. وأخيرًا اجلزء 
الرابع ويتضمن موضوع غاية في األهمية العلمية والعملية وهو نظم املعلومات اجلغرافية 
منها  مواضيع  عدة  اجلزء  هذا  ويعالج   Geographical Information System
مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية ومكونات نظم املعلومات اجلغرافية ومجاالت استخدام 

نظم املعلومات اجلغرافية وأخيرًا فوائد وأهداف نظم املعلومات اجلغرافية.
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املربي  عزيزنا  باهتمام  نافع، يحظى  دليل  إع��داد  في  وفقنا  قد  نكون  أن  الله  نرجو من    
الفاضل معلم اجلغرافيا، آملني أن يسترشد مبا جاء فيه من موضوعات وتطبيقات تربوية، 
وال يقتضي منه الوقوف عندها، بل عليه أن يعمل جاهدًا على إثرائها بفعالية، ويضيف 

إليها من ابتكاراته وخبراته اجلليلة.

والله العلي القدير نسأل أن يوفقنًا جميعًا ملا فيه اخلير، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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الفصل األول
األهداف التربوية وأهداف مقرري مبادئ علم اجلغرافيا وقضايا البيئة 

والتنمية املعاصرة

- األهداف التي يسعى هذا الفصل إلى حتقيقها:

1- تكوين تصور واضح عن األهداف التربوية املختلفة.

2- تنمية القدرة على صياغة األهداف السلوكية والتمييز بني مستوياتها املختلفة.

	- تعرف املهارات اجلغرافية التي تساعد املعلمني على تصميم األسئلة املتعلقة بها.

	- تعرف أهم مصادر التعلم التي ميكن االستعانة بها في تدريس مبادئ علم اجلغرافيا 
و قضايا البيئة و التنمية املعاصرة.

	- تقدمي بعض املصادر التي ميكن أن يرجع إليها املعلمون لتحقيق املزيد من االستفادة 
في موضوعات هذا الفصل.

  يتوقع أن يكون املعلمون بعد قراءة هذا الفصل قادرين على اآلتي:

1- تصنيف األهداف التربوية من العام إلى اخلاص.

2- التمييز بني أهداف املقرر واألهداف السلوكية.

	- ترجمة أهداف املقرر إلى أهداف سلوكية قابلة للتحقيق والبيان.

	- تصنيف األهداف املعرفية إلى مستوياتها املختلفة.

	- استخدام خطوات تدريب املتعلمني على رسم اخلريطة وقراءة اخلريطة.

6- توظيف متطلبات رسم اخلريطة وقراءة اخلريطة واجلغرافيا.

	- حصر مصادر التعليم املختلفة التي ميكن استخدامها لتحقيق األهداف.
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ترسم  التي  األه��داف ألنها هي  تامًا في  التربوي يتطلب وضوحًا  املجال  العمل في  إن 
التوجهات األساسية للعملية التربوية بأسرها. ولذا كان لزامًا على املعلمني معرفة مفهوم 

األهداف ومستوياتها العديدة.
أواًل: مفهوم األهداف:

    هي املقاصد أو الغايات التي يسعى املعلم لبلوغها، وحتدد في صورة التغيرات املتوقعة 
في سلوك املتعلمني نتيجة مرورهم في برنامج تعليمي مخطط قائم على استبصار سابق 

للنتائج املمكنة في ظل ظروف وإمكانات موضوعة مصاحبة.
ثانيًا: تصنيف األهداف:

تصنف األهداف التربوية إلى ثالثة مستويات هي:

1- املستوى العام:)األهداف التربوية بعيدة املدى(

    يعرف هذا املستوى من األهداف بالغايات التربوية Educational Aims وهي تعبر عن 
اإلطار العام املتكامل الذي يتوقع أن يحققه النظام التربوي في املجتمع بكل مؤسساته. 
وتشتق األهداف في هذا املستوى من عدة مصادر هي طبيعة املجتمع وفلسفته وثقافته 
إلى  باإلضافة  املتعلمني،  منو  ومطالب  العصر،  وطبيعة  الدراسي،  املقرر  وطبيعة  وتراثه 
والشمول  العمومية  بأنها شديدة  العامة  األه��داف  وتتميز  املعاصرة،  التربوية  االجتاهات 

والتجريد.

2- املستوى املتوسط:)األهداف متوسطة املدى(

هنا  األه��داف  وتعرف  السابق،  املستوى  من  وأكثر تخصصا  أق��ل عمومية  وه��و مستوى     
السياسات  راسمي  قبل  من  حتديدها  ويتم   Goals Educational)باملقاصد)املرامي
التعليمية في املؤسسات املشرفة على التعليم مثل وزارة التربية من أجل توجيه النشاط 
وهي  فرعية  مستويات  ع��دة  في  وت��ن��درج  للمجتمع،  العام  التربوي  اإلط��ار  في  التعليمي 
العامة  واأله���داف  التعليم  ملراحل  العامة  واأله���داف  التعليمي  للنظام  العامة  األه��داف 

للشعب الدراسية.

	- األهداف التدريسية )األهداف قريبة املدى( وتنقسم إلى:

وتعد محصلة لطبيعة  السابق  املستوى  أكثر حتديدا من  الدراسي: وهي  املقرر  أهداف  أ- 
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وإمكانات هذا املقرر ذاته تعمل في إطار متكامل مع األهداف العامة ملرحلة التعليم. وأهداف 
مقرر مبادئ علم اجلغرافيا العامة.

األهداف املعرفية:

1- أن يعرف املتعلم مفهوم علم اجلغرافيا وأهميته.

2- أن يعرف املتعلم عالقة علم اجلغرافيا بغيره من العلوم األخرى.

	- أن يعرف املتعلم مصادر املعلومات اجلغرافية املختلفة.

	- أن يعرف املتعلم اخلصائص العامة للكرة األرضية.

	- أن يعرف املتعلم مفهوم اجلغرافية الطبيعية ومجاالت دراستها.

الطاقة-  التصحر-  املاء-  الغذاء- مشكلة  البيئة- مشكلة  املتعلم مفهوم  6- أن يعرف 
التلوث.

	- أن يعرف املتعلم مفهوم اجلغرافيا البشرية ومجاالت دراستها.
األهداف الوجدانية :

1- تقدير املتعلم أهمية علم اجلغرافيا في مجاالت التخطيط التنموي .

2- إ ثارة املتعلم مبصادر املعرفة اجلغرافية .

	- تنمية اجتاه املتعلم نحو دراسة مجاالت اجلغرافيا الطبيعية.

4- تعميق إميان املتعلم بقيمة البيئة و أهمية احملافظة عليها.

5- تعميق إميان املتعلم بأهمية ترشيد استهالك املاء.

6- تقدير املتعلم للجهود املبذولة في مجال توفير الغذاء و املاء للدول الفقيرة.

	- تنمية اجتاه املتعلم نحو دراسة »التصحر«، أنواعه و طرق مكافحته.

	- تعميق إميان املتعلم بأهمية ترشيد استهالك الطاقة.

العاملية  البيئية  للكارثة  ال��ت��ص��دي  م��ج��ال  ف��ي  ال��ك��وي��ت  دول���ة  جل��ه��ود  املتعلم  تقدير   -9
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»الكويتية«.

10- تنمية اجتاه املتعلم نحو دراسة مجاالت اجلغرافيا البشرية.

11- تنمية ميل املتعلم إلى جميع املعلومات وإعداد التقارير في مجاالت اجلغرافيا.
األهداف املهارية :

1- تنمية مهارات املتعلم في قراءة اجلداول والرسوم البيانية وحتليلها.

2- تنمية مهارة املتعلم في قراءة اخلرائط وحتليلها.

	- تنمية مهارة املتعلم في بناء اجلداول اإلحصائية والرسوم البيانية.

	- تنمية مهارة املتعلم في بناء خرائط جغرافية.

	- تنمية مهارة التفكير لدى املتعلم.

6- تنمية مهارة املتعلم في كتابة التقارير والبحوث اجلغرافية.

  على املتعلمني أن يقرءوا أهداف املقرر قراءة متأنية وفاحصة ألنه سيبني عليها األهداف 
األهداف  حتقيق  إل��ى  االنتهاء  أج��ل  من  التدريس  عملية  خ��الل  واإلج��رائ��ي��ة  التدريسية 

املرجوة.

ب- األهداف السلوكية)اإلجرائية أو األدائية(:

  وهي الوسيلة التي تتحقق بها أهداف املقرر بشكل مباشر وتصاغ في عبارات توضح ما 
يتوقع من املتعلمني اكتسابه معرفيًا ووجدانيًا ومهاريًا نتيجة ملرورهم في خبرات تعليمية 

مخططة وهو ما يسمى نواجت التعلم.

واحملتوى  السلوك،  فعل  هما  رئيسني  جزأين  وتتضمن  السلوكية  األه���داف  1- مكونات 
املرجعي، كما ميكن أن تتضمن اختيارين هما شرط األداء ومستوى األداء.

مثال: أن يقارن املتعلم بني املناخ في األقاليم االستوائية واألقاليم املدارية من حيث درجات 
احلرارة وكمية األمطار مستعينًا باألطلس ودون أخطاء.
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حتليل املثال السابق:

األداء احملدد  إلى  املتعلم  ويوجه  يدل على عمل  السابق  املثال  في  )يقارن(  الفعل  1- إن 
املطلوب، وهو اجلزء األول.

املوضوع  إلى  ينسب  الذي  املرجعي  يسمى: احملتوى  العبارة  من  املتبقي  الثاني  2- اجلزء 
املراد معاجلته من خالل املوقف التعليمي.

	- ومستعينًا باألطلس هو شرط األداء.

	- ودون أخطاء هو مستوى أو معيار األداء.

وتكتب األهداف السلوكية واإلجرائية وفق النموذج التالي:

)أن + فعل السلوك + املتعلم + احملتوى املرجعي + شرط األداء + مستوى األداء(

احرص على ما يلي في صياغة األهداف السلوكية:

1- أن يكون فعل السلوك قاباًل للمالحظة والقياس.

2- أن يصف الهدف نواجت التعلم وليس أنشطة التعلم التي تؤدي إلى هذه النتائج.

	- أن يركز الهدف على سلوك املتعلم ال على سلوك املعلم.

	- أن يكون الهدف محددًا وواضحًا ومفهومًا.

	- أن يحتوي الهدف على ناجت واحد من نواجت التعلم.

2- تصنيف األهداف السلوكية:

تصنف األهداف السلوكية إلى ما يلي:
Cognitive Domain :1( املجال املعرفي

العالقة مبستويات  ذات  التعلم  نواجت  تؤكد على  التي  األه��داف  املعرفي  املجال    يتضمن 
التفكير املختلفة واكتساب املعارف واحلقائق واملفاهيم واملهارات العقلية، ويتم ذلك في ستة 

مستويات على النحو التالي:
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Knowledge املستوى األول: التذكر

وأهم  تعرفها.  أو  الذاكرة  باستدعائها من  املعلومات سواء  تذكر  القدرة على  به  ويقصد    
األفعال املستخدمة في هذا املستوى هي: يذكر ويتعرف ويعرف ويسمى ويعدد.

Comprehension )املستوى الثاني: الفهم )االستيعاب

وأهم  أخ��رى.  ص��ورة  في  عنها  والتعبير  األفكار  وترجمة  املعاني  إدراك  على  القدرة  وهو    
األفعال املستخدمة هي: يصنف ويفرق ومييز ويفسر ويعطي مثااًل، ويربط بني، ويلخص، 

ويعيد صياغة، ويشرح.
Application املستوى الثالث: التطبيق

أو  م��ا،  مشكلة  حل  في  ومفاهيم  وقواعد  معلومات  استخدام  على  املتعلم  ق��درة  ويعني    
مثااًل)لم  ويعطي  املستخدمة هي: يطبق،  األفعال  وأهم  عليه.  التعامل مع موقف جديد 

يسبق تدريسه( ويحل مشكلة، ويختار ويجدول.
Analysis املستوى الرابع: التحليل

  ويعني قدرة املتعلم على الفحص الدقيق ملادة تعليمية وجتزئتها إلى عناصرها، وحتديد 
ما بينها من عالقات، كما يتضمن قدرته على جتزئة مشكلة ما إلى عناصرها للتمييز بني 
املعلومات التي لها عالقة بها. وأهم األفعال املستخدمة هي: يحلل ويجزئ، ويفرق، ويقسم، 

ويقارن، ويعلل، ويستنتج.

Synthesis املستوى اخلامس: التركيب

معنى،  ذي  متكامل  كل  لتكوين  األج��زاء  جتميع  على  القدرة  ويعني  التحليل  عكس  وهو 
معلومات  اكتشاف  تتضمن  كما  وابتكار،  جدة  فيه  فكريًا  إنتاجًا  القدرة  هذه  وتتضمن 
جديدة حتل مشكلة معينة أو ما يبتكره املتعلم من رسوم تعبر عن فكرة ما. وأهم األفعال 

املستخدمة هي: يخطط، يقترح، ويصمم، ويجمع بني، وينظم، ويكتب، ويعيد ترتيب.
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 Evaluation املستوى السادس: التقومي

 ويتضمن القدرة على إصدار حكم على موضوع معني وفقًا ملعايير واضحة ومحددة كاحلكم 
أو أفكار مطروحة في مادة تعليمية أو خطة عمل حلل مشكلة معينة،  على معلومات 
وأهم األفعال املستخدمة هي: ينقد، ويفند، ويقيم، ويناقش باحلجج، ويصدر حكمًا، 

ويبدي رأيًا.
 Affective Domain :ب- املجال الوجداني

  ويتضمن األهداف التي تؤكد على اإلحساس واالجتاهات والقيم ولذلك فهو ميثل أحد 
خمسة  في  ويتدرج  التعليمية.  العملية  في  عليها  التركيز  ينبغي  التي  املهمة  اجلوانب 

مستويات:-
 Receiving املستوى األول: االستقبال أو االنتباه

    وهو استعداد املتعلم لتلقي واستقبال مثيرات في بيئة التعلم أو االنتباه إليها دون إصدار 
احلكم عليها. وأهم األفعال املستخدمة هي: يصغي، يبدي اهتمامًا، ينتبه إلى، يبدي 

رغبة في.
 Responding املستوى الثاني: االستجابة

إيجابية  مشاركة  التعليمي  املوقف  في  املتعلم  مشاركة  االستجابة  مستوى  يتضمن      
والتفاعل معه بانفعال معني كالسرور واالستمتاع. وأهم األفعال املستخدمة هي يبادر 

نحو، ويشارك في، ويقبل على، ويرغب في، وينفر من، ويعاون في.
 Valuing املستوى الثالث: إعطاء القيمة

  ويتمثل في إعطاء املتعلم قيمة معينة ملوضوع ما، واملتعلم ال يؤدي الفعل عن طاعة، وإمنا 
نتيجة القتناعه باعتقاد أو اجتاه أو قيمة نتيجة لتكوين اجتاهات معينة. وأهم األفعال 

املستخدمة هي: يعزز، ويساند، ويدافع عن، ويشجب، ويهاجم، ويعارض، ويلتزم ب�.
 Organization املستوى الرابع: التنظيم القيمي

  ويتطلب هذا املستوى من املتعلم تنظيم القيم التي اكتسبها في نظام متكامل والربط بني 
عناصره في عالقات منظمة. وأهم األفعال املستخدمة هي: ينظم، وينسق، ويقرر العالقات، 

ويعتقد في، ويوازن بني، ويصدر أحكامًا، ويتمسك ب�.
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 Value Complex املستوى اخلامس: املركب القيمي

     وهنا يصدر سلوك املتعلم عن نظامه القيمي، وال تؤثر فيه االنفعاالت الطارئة، وأهم 
األفعال املستخدمة في هذا املستوى هي يعرض، ويؤثر، ويعدل، ويؤمن ب�

ج- املجال النفس حركي:

باملهارات احلركية.  العالقة  ذات  التعلم  ن��واجت  تؤكد  التي  األه��داف  املجال  يتضمن هذا    
وتشتمل على سبعة مستويات لألداء هي: األداء احلسي، والتهيؤ لألداء واالستجابة املوجهة، 
وآلية األداء، واالستجابة املعقدة، والتكيف أو التعديل، واإلبداع أو األصالة. مثل مهارة رسم 

اخلرائط وتوزيع البيانات واملعلومات عليها.
3- تصنيف األهداف السلوكية:

مناذج ألهداف سلوكية )أدائية( تساعد املعلمني في تعرف مستوياتها املختلفة.
املستوىالهدف السلوكي

تذكر- أن يعرف مفهوم اجلغرافيا

فهم- أن يلخص دور حكومات الدول النامية في ترشيد السكان

تطبيق- أن يختار أفضل موقف عملي حلل مشكلة نقص الغذاء في الدول النامية

حتليل- أن يحلل خريطة تضاريس العالم باستخالص ثالث حقائق.

تركيب- أن يكتب تقريرًا عن تلوث هواء املدن الصناعية الكبرى في العالم

- أن يعبر عن رأيه فيما إذا كان يحق حلكومات الدول النامية قبول معونات غذائية من الدول 
املتقدمة ويعطي أسبابًا حلكمه.

تقومي

استقبال- أن يبدي اهتمامًا مبا كتب عن دور املسلمني في تقدم اجلغرافيا الطبيعية

استجابة- أن يبادر إلى جمع التبرعات ملساعدة ضحايا الفيضانات في بنغالدش

واملرض  الفقر  على  للقضاء  )الزراعية(  النامية  الدول  قبل  من  تبذل  التي  اجلهود  يؤيد  أن   -
واألمية.

التقييم

التنظيم- أن يوازن بني املصالح الوطنية والعالقات التجارية التي تقيمها الدولة مع الدول الغربية.

التخصيص- أن يؤمن بأن السبيل الوحيد للدول النامية في مواجهة الفقر هو التضامن 
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4- شروط الهدف السلوكي اجليد:

  أن يحرص املعلمون على ما يلي في صياغة األهداف:

أ- أن يكون فعل السلوك قاباًل للمالحظة والقياس:

  مثال )1(: هدف سلوكي غير جيد: »أن يفهم املتعلم مقومات الصناعة« الفعل يفهم في 
املتعلم  »أن يذكر  أن نقول:  السابق غير ظاهر وتصعب مالحظته وقياسه واألفضل  املثال 

مقومات الصناعة«.

ب-  أن يصف نواجت التعلم وليس أنشطة التعلم التي تؤدي إلى هذه النتائج.

  مثال )2( هدف سلوكي غير جيد: »أن يقرأ املتعلم تقريرًا عن تلوث هواء املدن«.

الفعل يقرأ يعبر عن نشاط أكثر من كونه تعبيرًا عن ناجت سلوك، فقراءة تقرير نشاط قد 
يؤدي إلى حتقيق الهدف املطلوب )مع الشرط(.

واألفضل أن نقول: أن يكتب املتعلم تقريرًا عن أسباب تلوث هواء املدن بالرجوع إلى مصدر 
خارجي ذي صلة باملوضوع.

ج- أن يركز على سلوك املتعلم ال على سلوك املعلم.

  مثال )	( هدف سلوكي غير جيد: »أن يتابع عرض املعلم لنظرية مالتوس السكانية«.

فعل »يتابع« يشير إلى سلوك املعلم أكثر مما يشير إلى سلوك املتعلم واألفضل أن نقول: »أن 
يكتب في ترتيب تتابعي خطوات نظرية مالتوس السكانية«.

د- أن يكون محددًا وواضحًا ومفهومًا.

مثال )4( هدف سلوكي غير جيد:

  »أن يبني املتعلم أثر الكشوف اجلغرافية على االستعمار األوروبي وهجرة السكان إلى قارة 
أمريكا الشمالية«. الفعل »يبني« غير محدد وفي حاجة إلى شرح كيفية التبيان. واألفضل 
أن نقول: »أن يربط بني حركة الكشوف اجلغرافية واالستعمار األوروبي وهجرة السكان إلى 

قارة أمريكا الشمالية«



36

ه�- أن يحتوي على ناجت واحد من نواجت التعلم.
  مثال )5( »أن يقارن بني مصادر الطاقة املتجددة واملستنفذة وأسباب تزايد إنتاج الفحم 
في السنوات األخيرة« هذا الهدف مركب أي يشتمل على أكثر من ناجت من نواجت التعلم لذا 

يصعب قياسه، واألفضل أن يحلل إلى هدفني على النحو التالي:

1- أن يقارن بني مصادر الطاقة املتجددة واملستنفذة.

2- أن يفسر تزايد إنتاج الفحم في السنوات األخيرة.
ثالثًا: أهم املهارات اجلغرافية التي يجب تنميتها لدى املتعلمني:

1- مهارة قراءة اخلريطة وحتليلها:
  ويقصد بها حتديد الظاهرات اجلغرافية التي تتضمنها اخلريطة، ووصف مكونات هذه 
أكثر  أو  ظاهرتني  بني  واالختالف  التشابه  أوج��ه  بني  والتمييز  تركزها،  وم��دى  الظاهرات 

وإدراك العالقة بينهما. وتتطلب مهارة قراءة اخلريطة ما يلي:
	 معرفة مصطلحات اخلريطة ورموزها.

	 معرفة خطوط الطول ودوائر العرض.

	 معرفة اجلهات األصلية والفرعية.

التي تظهرها  واملساحات للمنطقة  	 معرفة مقياس رسم اخلريطة وتقدير األطوال 

اخلريطة.
	 معرفة نوعية األسئلة التي تتعلق بها.

2- مهارات قراءة اخلريطة وتفسيرها:
  ويقصد بها معرفة أسباب وجود الظاهرات اجلغرافية بالصورة التي توجد عليها، واختفاء 

بعضها على الرغم من توافر مقومات وجودها.
	- مهارات توجيه اخلريطة:

  وتتمثل بوضع اخلريطة بحيث تنطبق اجتاهات الظاهرات املوضحة على اخلريطة مع 
نظائرها في الطبيعة أي يصبح اجتاه الشمال على اخلريطة مطابقًا الجتاه الشمال على 
الطبيعة وتستخدم في هذا املجال البوصلة والساعة الشمسية وقت الزوال، والنجم القطبي 

في وقت الليل.
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 بعد دراستك خلريطة إقليم الغابات االستوائية في العالم »)انظر مسند )1( ملحق )6(« 
ثم قم مبا يلي:

1-  حدد املناطق التي تنمو بها الغابات االستوائية.

2- اذكر شروط منوها.

	-  اذكر أنواع الثمار التي يستفيد منها اإلنسان من هذه الغابات.

	- ما أهم األنشطة التي ميكن ممارستها في هذا اإلقليم.

	- علل: األهمية االقتصادية لهذا اإلقليم النباتي.

6- علل: رغم األهمية األقتصادية للغايات اإلستوائية إأل أنه يصعب استغاللها.

	-  ضع عنوانًا للخريطة.

4- مهارة رسم اخلريطة:

أ- متطلبات رسم اخلريطة:

وتتطلب مهارة رسم اخلريطة ما يلي:

1- أن يعرف املتعلم الهدف من مقياس الرسم وعالقته باخلريطة.

2- أن يعرف استخدام مقياس رسم اخلريطة إليجاد األبعاد واملسافات.

الظاهرات  مواقع  لتحديد  ال��الزم��ة  والفرعية  األصلية  اجلهات  استخدام  يتقن  	- أن 
اجلغرافية.

	- أن يتدرب املتعلم على رسم اخلريطة بصورة مستمرة.

	- أن تتوافر األدوات الالزمة لرسم اخلريطة كاألقالم واألوراق واأللوان املسطرة.

ب- كيفية تدريب املتعلمني على رسم اخلريطة:

1- توجيه املتعلم إلى خرائط الكتاب املدرسي، واألطلس، وشف اخلريطة املطلوبة باستخدام 
أوراق الكلك، ومترير القلم اخلاص على حدود وإطار اخلريطة مبا فيها من الظاهرات 

أحيانًا، وتدوين الرموز اخلاصة بها باستخدام األلوان املالئمة، ثم وضع 
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2- اإلطار اخلارجي للخريطة وعنوانها ومفتاحها )وسهم يشير إلى الشمال(.

	- توجيه املتعلم إلى إكمال الناقص في اخلريطة التي بني يديه باالستعانة باخلريطة 
األصلية أحيانا، ومن الذاكرة في حني آخر.

من  منها  أج���زاء  أو  املعينة  اجلغرافية  للظاهرات  خريطة  رس��م  إل��ى  املتعلم  	- توجيه 
الذاكرة.

5( مهارة قراءة الرسوم البيانية )املنحنى، األعمدة، الدائري( واجلداول اإلحصائية للظاهرات 
الطبيعية والبشرية، والصور الفوتوغرافية لها.

وتتطلب هذه املهارة من املتعلم أن يكون قادرًا على:

1- قراءة عناوين الرسوم البيانية واجلداول اإلحصائية والصور الفوتوغرافية وإدراك 
العالقة بينها وبني ما متثلها هذه األشكال )واملفتاح إن وجد( وحتديد مدى عالقتها 

مبوضوعات الدروس.

2- قراءة محتويات وبيانات الرسوم البيانية واجلداول اإلحصائية والصور الفوتوغرافية، 
وحتليلها ومقارنتها وتصنيفها وتفسيرها.

واستنتاج  الفوتوغرافية  ال��ص��ور  إليها  تهدف  التي  الرئيسة  الفكرة  	- استخالص 
والرسوم  اجل��داول اإلحصائية  املعروضة في  األرق��ام  وراء  الكمي  التغيير  اجتاهات 

البيانية )تعميمات(.

وينبغي أن يحرص املعلمون في هذا املجال على ما يلي:

1- عرض األهداف املرجوة من استخدام الرسوم البيانية واجلداول اإلحصائية والصور 
الفوتوغرافية.

2- عرض األشكال في الوقت املناسب وفي املكان املناسب في املوقف التعليمي.

	- عرض مجموعة من التساؤالت الهادفة والواضحة واملثيرة حول األشكال السابقة 
من أجل حتفيز املتعلمني ودفعهم إلى مشاهدة تلك األشكال ومالحظتها والكشف 

عن املفاهيم واحلقائق واملعلومات والبيانات التي متثلها، ثم التوصل إلى األفكار 
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	- األساسية )بالتحليل والتفسير..( مع إعطاء املتعلم الفرصة الكافية للوصول إلى 
األهداف املرجوة من استخدام األشكال عن طريق تشخيص استجاباتهم وتعديلها 

بالتقومي السليم.

أ- مثال: قراءة الرسم البياني: 
- اقرأ الرسم البياني التالي وادرسه جيدًا ثم:

أهم الدول املنتجة للحديد في العالم عام 2006م

 1- اذكر عنوان الرسم البياني: 

2- ما ميثله احملور )س( و )ص(:

	- العالقة بني احملور )س، ص(:

4- قارن بني إنتاج الصني و إنتاج دول األمريكتني. )الواليات املتحدة - البزازيل(.

5- علل كثرة إنتاج احلديد في الصني.

6- صنف الدول املنتجة للحديد إلى فئات في جدول: 

- دول ذات إنتاج أقل 100.000 طن
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- دول ذات إنتاج 100.000 - 00.000	 طن 

- دول ذات إنتاج أكثر من 00.000	طن.

ن استنتاجك العام حول إنتاج احلديد في سطرين. 	- دوِّ

ب- مثال: قراءة اجلدول اإلحصائي:

- اقرأ اجلدول التالي جيدًا ثم أجب عما يليه: 

نسبة حصتها في اإلنتاج   )مليون طن(الدولالرقم
اإلنتاج العاملي

		%2	1الصني1

21.2%	.110الهند2

	.9%2.		أندونيسيا	

2.	%	2بنغالدش4

	.	%19.2تايالند5

2.	%	.21فيتنام6

	.2%	.	1بورما	

	.1%9.6اليابان	

	.1%9.2الفلبني9

2.1%11.2بقية دول آسيا املوسمية10

1.9%10.1البرازيل11

10.6%	.		بقية دول العالم12

100%	.	1	املجموع	1

أ- اذكر ما يلي:

1- عنوان اجلدول.

)ب( إنتاج األرز في العالم سنة 	199م
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2- صلة العنوان مبحتوى اجلدول.

	- محتوى اخلانة الرأسية األولى.

	- محتوى اخلانة الرأسية الثانية.

	- محتوى اخلانة الرأسية الثالثة.

6- خطوات استخراج النسبة املئوية إلنتاج أية دولة لألرز بالنسبة لإلنتاج العاملي.

	- مواقع الدول اآلسيوية اجلغرافية الواردة في اجلدول.

	- اإلقليم املناخي الذي تنتمي إليه الدول اآلسيوية.

ب- حدد العالقة التي تربط بني جميع خانات اجلدول.

ج- استخرج من اجلدول ما يلي:

1- أكثر الدول إنتاجًا لألرز وأقلها إنتاجًا له )وكذلك النسبة املئوية(.

2- دولتني أسيويتني مجموع إنتاجهما = إنتاج إندونيسيا تقريبًا.

( وكذلك  فرق اإلنتاج بني إنتاج الصني وحدها وبني مجموع إنتاج الدول رقم )من	-11	- 
النسبة املئوية.

	- فرق اإلنتاج بني إنتاج الصني + الهند ، وبني إنتاج العالم ككل.

	- النسبة املئوية إلنتاج الصني من األرز بالنسبة للدول األسيوية.

د- علل ملا يأتي:

1- كثرة إنتاج األرز في الصني وقلة إنتاجه في الفلبني.

2- اختالف كميات إنتاج األرز للدول الواردة في اجلدول.

ه�- حول بيانات اجلدول السابق إلى رسم بياني باألعمدة:

احملور )س( = الدول املنتجة لألرز:

)مقسم وكل قسم= عمود عرضه 	 مم(
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احملور )ص( = النسبة املئوية لإلنتاج أو كميات اإلنتاج:

)مقسم وكل قسم= 	 مم(

و- أوجد النسبة إلنتاج قارة آسيا من األرز بالنسبة للعالم، إذا عرفت أن إنتاج قارة آسيا من 
األرز= 		129	 ألف طن متري وإنتاج العالم= 9	22		 ألف طن متري )عام 1996م(.

ز- دون استنتاجك العام بعد دراستك للجدول.

ج- مثال: حتليل وتفسير الصورة الفوتوغرافية:

- أدرس الصورة »صورة تراكم الرمال على بعض املنشآت )»الكثبان الرملية«( » بدقة:-)»انظر 
مسند )1(- ملحق )6(

بعد دراستك للصورة قم باآلتي:

1- اذكر ما يلي:

- عنوان الصورة.

- العالقة بني العنوان وما متثله الصورة.

2- حدد ما يلي:

- الظاهرات التي يؤثر عليها زحف الرمال في الصورة.

- مواقع الظاهرات التي يؤثر عليها زحف الرمال وتغطيها.

- املوقع الفلكي للمناطق التي تتأثر بزحف الرمال على سطح الكرة األرضية.

	- علل حدوث ظاهرة زحف الرمال )حترك الكثبان الرملية( في مواقعها.

ذكر  م��ع  ال��ص��ح��راوي��ة  املناطق  ف��ي  املتحركة  ال��رم��ال  لتثبيت  املقترحات  أف��ض��ل  ح��دد   -4
األسباب.

5- دون استنتاجك العام حول الظاهرة في سطرين.

6- اذكر املناطق الكويتية التي حتدث فيها مثل هذه الظاهرة، وكيفية مواجهتها.
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رابعًا: مصادر التعلم:

     من العوامل التي تساعد املعلمني على النجاح في عملهم أن تكون لديهم رؤية شاملة 
ملصادر التعلم التي تفيدهم في تدريسهم وهي ما يلي:

أ- الكتاب املدرسي:

عنها  غني  ال  أداة  فهو  التعليمية  العملية  في  أساسية  مكانة  املدرسي  الكتاب  يحتل      
املعلمون في إعداد دروسهم  إليه  للمتعلمني واملعلمني معًا، وهو األساس الذي يستند 
واملرجع الذي سيستقي منه املتعلم معلوماته، ولذلك ينبغي أن يكون املعلمون على وعي 

تام بأهمية الكتاب املدرسي وطرق استخدامه.

أواًل: أهمية الكتاب املدرسي:
  وترجع أهميته إلى أنه:

 1- املرجع الرئيسي الذي تتبلور فيه أهداف املقرر الدراسي. وهو يسهل على املعلمني أمر 
حتديد أهداف كل درس، واختيار القراءات اخلارجية اإلضافية املكملة ملادة الكتاب.

2- يقدم قدرًا من املعلومات واحلقائق واملفاهيم املختارة باإلضافة إلى األنشطة والوسائل 
التقومي  وأساليب  واخلرائط  البيانية  والرسوم  اإلحصائية  واجل��داول  كالصور  التعليمية 
بطريقة تساعد املعلمني على أن يعملوا في إطار محدد، وحتديد الوقت املخصص لدراسة 
والوسائل  التدريس  أساليب  وانتقاء  دروسهم  إع��داد  في  املعلمني  تساعد  كما  كل موضوع، 

التعليمية واألنشطة وأساليب التقومي املناسبة.

واملتوسط  منهم  القوي  املتعلمني  واملفاهيم جلميع  املعلومات  من  قدرًا مشتركًا  يقدم   -	
مع  يتفق  ال��ذي  االجت��اه  في  ينطلق  أن  املعلم  متعلم مبساعدة  كل  ويستطيع  والضعيف، 
التعلم  ومصادر  واملراجع  الكتب  في  املعلومات  عن  يبحث  أن  على  وحتثه  وميوله  قدراته 
وفق هذا وسيلة  تعد  املدرسي  الكتاب  مادة  فإن  وبالتالي  فيها ضالته،  التي يجد  األخرى 

تثبيت معلومات املتعلمني وتنظيمها.

ثانيًا: استخدام الكتاب املدرسي:

  يتيح الكتاب املدرسي الفرص للمتعلمني للتدريب على مهارة القراءة والتفكير، ويتوقف 
أن يستغنى عنه  الذي ال ميكن  املدرسي  الكتاب  املهارة على كيفية استخدام  حتقيق هذه 
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عند استخدام أي طريقة من طرق التدريس، وإن اختلف أسلوب استخدامه وفقًا للطرق 
املستخدمة.

وفيما يلي بعض التوجيهات املهمة للمعلمني والتي تفسح املجال لتحقيق الفائدة املطلوبة 
منه:

1- التعريف بالكتاب:

  نعني بالتعريف أسلوب استخدام الكتاب املدرسي وكفاية وعائد ذلك على مستوى الفهم 
واالستيعاب. واإلفادة من الوسائل التعليمية التي يتضمنها الكتاب ولذلك فمن الضروري 
أن يعرف املعلم املتعلمني بعنوان الكتاب ومحتويات مقدمته، ومحتوياته من املوضوعات 
وهذا  وال��ق��راءات،  واألسئلة  والصور  واإلح��ص��اءات  البيانية  والرسوم  واخلرائط  الدراسية 
اجلهد في حقيقة األمر عملية أساسية تؤدي إلى جناح املعلمني في عملهم، فضاًل عن أنها 
تسهم بقدر كبير في حتسني نظرة املتعلمني إلى الكتاب املدرسي وتزيد من إقبالهم على 

قراءته واإلفادة منه.
2- التدريب على قراءة الكتاب:

  يعد التدريب على القراءة من األغراض األساسية للكتاب املدرسي، ولكن القراءة املرغوب 
فيها ليست أي قراءة ولكنها قراءة مبصرة ذكية نافذة تسهم في تنمية التفكير، واملعلمون في 
هذا ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة للمتعلمني في طريقة قراءة فقرات الكتاب املدرسي قراءة 
الرئيسة.  األفكار  واستنتاج  ومناقشتها  وحتليلها  أهميتها  وإيضاح  لها  وتفسيرهم  دقيقة 
وأن تتيح الفرص للمتعلمني ملناقشة املوضوعات من واقع خبراتهم وقراءاتهم السابقة من 

مصادر التعلم في ميدان اجلغرافيا.
3- التنوع في أساليب استخدام الكتاب املدرسي:

استخدامه على  اقتصار  فإن  ذلك  وعلى  املدرسي متعددة،  الكتاب  استخدام  أساليب  إن    
يبحث  أن  يعني  وهذا  التعليمية،  الناحية  من  وفائدة  فاعلية  األساليب  أقل  يعد  احلفظ 
وأهدافهم،  تدريسهم  طرق  تساير  والتي  الستخدامه  األساليب  أنسب  عن  دائمًا  املعلمون 

والظروف التي حتيط باملوقف التعليمي والتي تالئم مستوى املتعلمني.
كيفية قراءة الكتاب املدرسي:

أ- قراءة الكتاب املدرسي أثناء الدرس:
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  ينبغي أن يشارك املتعلمون في قراءة فقرات من الكتاب املدرسي في أثناء الدرس ويستطيع 
املعلمون أن يحققوا ذلك عن طريق القراءة اجلهرية أحيانًا وعن طريق القراءة الصامتة 
أو  السبورة  على  والتوجيهات  األسئلة  بعض  بتسجيل  هذا  ويتم  إشرافهم.  حتت  أحيانًا 

يوجهونها للمتعلمني.

1- ما أهم النقاط التي تتضمنها الفقرة؟

2- ما عالقة الفقرة مبوضوع الدرس؟

ب- قراءة الكتاب املدرسي قبل الدرس:

  إن املعلمني الواعني هم الذين يساعدون املتعلمني في قراءة موضوعات من الكتاب املدرسي، 
ويسعون دائمًا لتشجيعهم بالرجوع إلى الكتب واملصادر والقضايا املعاصرة وإمكانات البيئة 

احمللية من أجل إثراء املعرفة لدى املتعلمني.

ج- قراءة الكتاب بعد التدريس:

  يقوم املعلمون بتوجيه املتعلمني إلى قراءة موضوعات معينة من الكتاب املدرسي بهدف 
بعض  عن  اإلجابة  بهدف  أو  املوضوعات،  هذه  تتضمنها  التي  األساسية  األفكار  تلخيص 

التساؤالت املهمة التي يقدمونها للمتعلمني.

ب- البيئة احمللية:

  ويقصد بها املكان أو الوسط احمليط باملتعلمني الذين يتحركون ويعيشون فيه، ويتمكن 
لهم مداخل ومجاالت  تهيئ  التي  للبيئة احمللية  املختلفة  املصادر  استخدام  املعلمون من 
متعددة لدراسات متنوعة تساهم في تنمية اخلبرات املباشرة، وقدرات التفكير واالجتاهات 

البيئة املرغوبة لدى املتعلمني.
أواًل: املصادر البيئية متثل بالتالي:

1- املصادر الطبيعية:

  وهي التي متثل الظاهرات اجلغرافية التي ال دخل لإلنسان في إيجادها مثل سطح األرض 
في  توظيفها  من  املعلم  ويتمكن  اجلغرافي،  واملوقع  الطبيعي  والنبات  واحل��ي��وان  واملناخ 
تدريس مقرر مبادئ علم اجلغرافيا وخاصة عند معاجلة املوضوعات املتعلقة باحملورالثالث: 
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اجلغرافيا الطبيعية ومجاالت دراستها » مقرر مبادئ علم اجلغرافيا ».

2- املصادر الصناعية:

  ويقصد بها كل ما هو من صنع اإلنسان وأنشطته املختلفة مثل طرق املواصالت واألراضي 
الزراعية والتعدين ووسائل النقل واالتصال واألسواق واملنشآت، وميكن توظيف هذه املصادر 
في احملورالسادس من املقرر الدراسي: اجلغرافيا البشرية ومجاالت دراستها » مقرر قضايا 

البيئة و التنمية املعاصرة ».

	- املصادر البشرية:

  ويقصد بها أولئك األشخاص الذين ميكن االستفادة من خبراتهم في عملية تعليم مقرر 
مبادئ علم اجلغرافيا و مقرر قضايا البيئة و التنمية املعاصرة.

  إن اخلروج إلى البيئة عن طريق الرحلة أو زيارة ميدانية متكن املتعلمني من الوقوف على 
مواطن اخلبرات املباشرة في هذه البيئة والتي يحتاجها املعلم في شرح ظاهرات جغرافية 
كثيرة وتفسيرها في عملية تدريس املقرر الدراسي. وسواء حدث االتصال عن طريق اخلروج 
إلى البيئة احمللية أو دخول أحد خبرائها إلى املدرسة، فإنه ينبغي أن يراعي املعلم النقاط 

التالية لكي تتحقق قيمة هذا االتصال وأهدافه املنشودة:

الدراسي  املقرر  بأهداف  وعالقته  اللقاء،  من  بالهدف  كاملة  دراي��ة  على  يكون  1- أن 
والدروس.

واألعمال  اللقاء  خطة  ووض��ع  اللقاء  أه���داف  حتديد  ف��ي  املتعلمون  يشترك  2- أن 
واألنشطة الالزمة.

أكثر حتمسًا ونشاطًا  يكونوا  املتعلمني حتى  نابعة من  اللقاء  الرغبة في  تكون  	- أن 
لبلوغ األهداف.

مناقشات  أن يوجه املعلم املتعلمني إلى كيفية االستعداد للقاء )قراءات- أسئلة – 	- 
– االستماع(.

	- أن يضع خطة كاملة للتقومي في أثناء اإلعداد للقاء وفي أثنائه وبعده.



47

 ثانيًا: فوائد خروج املتعلمني إلى البيئة احمللية ودخول البيئة إلى املدرسة:

ال���ذي يعيش فيه  ب��ال��واق��ع  إث����ارة وت��ش��وي��ق��ًا ألن��ه��ا مرتبطة  أك��ث��ر  ال���دراس���ة  1- ج��ع��ل 
املتعلمون. 

2- إتاحة الفرصة للمتعلمني للخروج من اجلو املدرسي.

	- اإلقالل من االعتماد الكلي على الكلمة املكتوبة أو املقروءة وفتح للمتعلمني آفاٍق 
متعددة للتعلم.

	- جعل املتعلمني قادرين على إدراك املشكالت الواقعية التي تعاني منها البيئة احمللية 
والتفكير في أساليب العالج.

إليها مما  البيئة احمللية وتأكيد االنتماء  املتعلمني مبكانتهم احلقيقية في  	- شعور 
يحفزهم على املشاركة بفاعلية في تطويرها.

املعلم  على  يصعب  التي  واملهارات  واالجتاهات  امليول  من  الكثير  املتعلمني  6- إكساب 
إكسابهم إياها من خالل التدريس داخل الفصل املدرسي.

ثالثًا: كيفية التخطيط لدراسة ميدانية للبيئة:

  إن اخلروج إلى البيئة احمللية أو االتصال بها ينبغي أن يكون خروجًا أو اتصااًل مخططًا 
مبنيًا على الدراسة الواقعية إلمكانات البيئة احمللية من ظواهر طبيعية أو بشرية. ويتطلب 

هذا التخطيط حتديد ما يلي:

1- أهداف الرحلة للوقوف على ما في البيئة من مظاهر طبيعية أو بشرية.

2- مكان الرحلة مثل: البيئة الطبيعية أو البيئة االجتماعية أو البيئة احلضارية.

	-  النواحي املطلوب دراستها مثل: النواحي االقتصادية أو النواحي االجتماعية أو النواحي 
الثقافية أو النواحي الصحية أو النواحي العمرانية.

4-  أسلوب الدراسة واألدوات واملواد املطلوبة للرحلة.

وبعد هذا التخطيط العام للرحلة واالتفاق على موعد القيام بها يتم تنفيذها على النحو 
التالي: 
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1- تقسيم املتعلمني على شكل مجموعات صغيرة تختص بجمع املعلومات واحلقائق 
باستخدام األسلوب واألداة املناسبة.

الثقافية والصحية واالقتصادية  املسئولني عن اجلوانب  أو  الطبيعية  البيئة  2- زيارة 
واالجتماعية جلمع املعلومات واحلقائق حول اجلوانب املطلوبة.

أو  البيانية  والرسوم  بالصور  الرحلة ومزودة  املفصلة حول موضوع  التقارير  	- كتابة 
اإلحصاءات أو اجلداول.

	- مناقشة التقارير داخل الفصل وتقومي تلك التقارير للوقوف على ما مت حتقيقه 
من األهداف التربوية.

ج- القراءات اخلارجية:

  إن مطبوعات القراءات اخلارجية ضرورة ال غنى عنها في تدريس الكتاب املدرسي ألنها 
تنطوي على فائدة كبيرة ينبغي أال يحرم معلم اجلغرافيا املتعلمني منها.

أواًل: أهمية القراءات اخلارجية:

وتنبع أهمية القراءات اخلارجية مما يلي:

1- احلاجة إلى معلومات تزيد الكتاب املدرسي وضوحًا وتكسبه مزيدًا من احلياة وتقربه 
إلى واقع حياة املتعلمني.

أن  املدرسي  الكتاب  قد ال يستطيع  وقيم  واجتاهات  وميول  إلى معلومات  2- احلاجة 
املختارة  القراءات اخلارجية  أن تتميز  يتحمل مسئوليتها منفردًا، ومن الضروري 

بالتنوع مما يتيح للمتعلمني فرصًا لالختيار، كل تبعًا ملستواه وميوله وحاجاته.

يجعل  الذي  األمر  أهدافها،  اجلغرافيا من حيث  تدريس  ميدان  في  القراءات  وتختلف    
املعلم يختار البعض ويترك اآلخر تبعًا ألهداف دراسة املادة وطبيعتها، ومستوى املتعلمني 

وحاجاتهم وميولهم لبعض: 
ثانيا: أهداف القراءات اخلارجية:

1- قراءات تقصد إلى زيادة املعلومات اجلغرافية وإثرائها لدى املتعلمني.
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2- قراءات تقصد إلى جعل املتعلمني يستمتعون بدراسة اجلغرافيا.

	-  قراءات بقصد إكساب املتعلمني أسلوب التفكير العلمي في ميدان اجلغرافيا. وفي هذا 
املجال البد أن يتدرب املتعلمون على أسلوب النقد العلمي السليم، والتحليل، واملقارنة، 

ووزن قيم األدلة، واالستنتاج، واخلروج بتعميمات.

أسئلة  حتتوي  بحيث  ال��ق��راءة  أسلوب  لهم  ترسم  التي  الكاملة  اخلطة  تتوفر  أن  والب��د 
ومشكالت يطلب إليهم تركيز العناية بها في أثناء القراءة، فضاًل عن معرفة الفروق بني 
املراجع األصلية والثانوية واملعاني التي ميكن اخلروج بها من هذا الكتاب أو ذاك وكيفية 

استخدام قوائم املراجع والهوامش.

4-  قراءات تقصد إلى إكساب املتعلمني ميواًل جديدة، وخاصة امليل إلى االطالع الذي يعد 
اخلارجي  لالطالع  املتعلمني  ميول  إثارة  وتعتمد  املستمر.  للتعليم  األساسية  الدعامة 
على مهارة معلم اجلغرافيا في استخدام هذا النوع من القراءات وإبراز أهميتها وقيمتها 
ومثير  جديد  هو  ما  كل  تقدمي  إل��ى  باإلضافة  كله.  املدرسي  والعمل  للمنهج  بالنسبة 
املعلم  يقدم  أن  ينبغي  وهنا  االط��الع،  في  لالستغراق  لهم  حافزًا  يعد  للمتعلمني، مما 
الطبعة،  ورقم  الطبع،  وتاريخ  الكاتب،  اسم  املتعلمون  منه  يقرأ  الذي  املرجع  أو  الكتاب 
وعدد الصفحات، واملوضوعات الرئيسة التي يعاجلها مع اإلشارة إلى أكثر هذه املوضوعات 

ارتباطًا باملنهج املدرسي عامة ومنهج اجلغرافيا خاصة.

د- الوسائل التعليمية:

  وهي مصدر من مصادر التعلم التي تساعد املعلمني على حتقيق أهدافهم في العملية 
التعليمية، وتعينهم على توضيح الدرس وربطه بالواقع، وإثارة انتباه املتعلمني ومساعدتهم 

على سرعة فهم الدرس وحتقق التعلم اجليد.

  وهناك وسائل تعليمية عديدة ميكن أن يستخدمها املعلمون في مجال تدريس مقرر » 
مبادئ علم اجلغرافيا « و » قضايا البيئة و التنمية املعاصرة «، وبعض هذه الوسائل يعتمد 
والكرات األرضية والصور  املختلفة واخلرائط  بأنواعها  السبورات  البصر مثل  على حاسة 
األفالم  مثل  والبصر  السمع  حاستي  على  يعتمد  وبعضها  والعينات،  البيانية  وال��رس��وم 

املتحركة والتلفاز.
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- بعض الوسائل التعليمية:

1- العينات:

  كثيرًا ما يحتاج معلم اجلغرافيا إلى العينات في تنفيذ املنهج الدراسي، فاملعلم سيحتاج 
بالضرورة إلى عينات توضح وتفسر ما يعنيه مثل دراسة قاع البحر، وأدوات الصيد والزراعة 

والصناعة واملواد اخلام والصخور.

2- النماذج:

  النموذج هو تقليد مجسم للشيء احلقيقي يستخدمه املعلم في تدريس اجلغرافيا نظرًا 
لتعذر عرض األشياء ذاتها مثل السدود واألنهار والتضاريس.

	- الصور: 

  تقوم الصور بدور رئيسي في تعلم اجلغرافيا ذلك أن الصور تساعد على توضيح معنى 
الكلمات التي ال يسهل إبرازها من خالل الوصف.

4- الفيلم:

  يتطلب الفيلم إعداد بطاقة لكل فيلم يحتوي على رقم الفيلم ولغته ونوعه، وسنة اإلعداد، 
واإلدارة أو الهيئة التي يوجد بها الفيلم، والزمن الذي يستغرقه الفيلم، وملخص حملتوى 
الفيلم. كما يتطلب حتديد الهدف من استخدامه، واختيار الفيلم والتخطيط الستخدامه، 

ثم عرض الفيلم ومناقشة النتائج وتقوميها بعد االنتهاء من عرضه.

5- الرسوم البيانية:

  وهي وسيلة التعبير عن احلقائق الكمية في صورة مرئية، وتستخدم لتوضيح عدد السكان 
وتزايدهم، واملوارد االقتصادية بأنواعها املختلفة، والدخل القومي بالرسم البياني الدائري 

أو األعمدة البيانية أو املربعات البيانية أو باملنحنى البياني.

6- اخلرائط:

واحلقائق  املعلومات  من  الكثير  عن  تعبر  التي  األساسية  التعليمية  الوسائل  من  وهي    
اجلغرافية بالرموز واأللوان التي تسهل على املتعلمني قراءة اخلريطة وتفسيرها وحتليلها. 
وتختلف أنواع اخلرائط تبعًا للمحتوى والوظيفة، فكل نوع منها يبني مدركات معينة مثل 
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خرائط سياسية وخرائط مناخية ونباتية، وخرائط اقتصادية.
- إرشادات اختيار اخلريطة وعرضها:

اختيار  وأه��داف  ال��درس  اختيار اخلريطة: )حت��دد طبيعة  املعلم على  إرش��ادات تساعد  أ- 
اخلريطة املناسبة( حيث يجب على املعلم أن يختار:

1- خريطة ذات صلة مبوضوع الدرس.

2- خريطة مقياس رسمها مناسب ملوضوع الدرس لتظهر الظواهر فيها على نحو أفضل.

	- خريطة مناسبة ملستويات املتعلمني بحيث يسهل التعامل معها.

	- خريطة حديثة املعلومات والبيانات وواضحة الطباعة حتى ال يتعرض املتعلمون لنوع 
من الغموض.

	- خريطة دقيقة وسليمة من الناحية العلمية وال تتناقض مع الكتاب املدرسي.

ب- إرشادات تساعد املعلم على عرض اخلريطة: )إجراءات البد من قيام املعلم بها متهيدا 
الستخدام اخلريطة(

1- ضع اخلريطة في مكان مناسب يراها كل املتعلمني بوضوح لالستفادة منها.

2- ضع اخلريطة في مكان ثابت وجيد اإلضاءة، حتى تتضح معالم اخلريطة ومكوناتها 
وجتذب انتباه املتعلمني.

اخلطوط  أو  الظواهر  مواقع  إلى  لإلشارة  املؤشر  مثل  اخلريطة  استخدام  أدوات  	- وفر 
واألقالم امللونة للرسم على السبورة وجهاز العرض العلوي.

	- اختر الوقت املناسب لعرض اخلريطة إلثارة مشكلة أو للمراجعة أو للتأكيد من إدراك 
املتعلم العالقة بني ظاهرتني.

  وميكن االستفادة من أشرطة الفيديو من دليل أشرطة الفيديو للمرحلة الثانوية )وزارة 
التربية- إدارة التقنيات التربوية – مراقبة التليفزيون التعليمي( الستخدامها في تدريس 

املقرر الدراسي )-انظر ملحق )	((. 
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 مراجع الفصل األول
أ- املراجع العربية:

م(  أحمد حسني اللقائي »املناهج بني النظرية والتطبيق« القاهرة: عالم الكتب )9	119- 
ص ص 1	-6	، 199-	21.

2- إدارة املناهج »األهداف العامة للتربية في دولة الكويت من الوثائق الرسمية في التعليم: 
ط1 الكويت: وزارة التربية – إدارة املناهج )1991/1990م( ص ص 9	-44، 1	-	9.

املواد  أله��داف  موحدة  »صيغة  العربي  اخلليج  ل��دول  التربوية  للبحوث  العربي  	- املركز 
التربية  مكتب  الرياض:  العربية«  اخلليج  دول  في  العام  التعليم  مبراحل  الدراسية 

العربي لدول اخلليج )		19م( ص ص		-		1

	- عبد الرضا عبد الله شكر الله »املهارات في تعلم اجلغرافيا« الكويت وكالة املطبوعات 
)0	19م( ص ص 2-19	، 		0		.

	- علم الدين عبد الرحمن اخلطيب »األهداف التربوية وتصنيفها: حتديدها السلوكي« 
الكويت: مكتبة الفالح )		19م( ص ص		-	9، 		206-1.

م(  فكري حسن ريان »تخطيط املناهج الدراسية وتطويرها« الكويت: مكتبة الفالح )6	619- 
ص ص 		-	9، 		161-1.

	- فؤاد سليمان قالدة »األهداف التربوية وتخطيط وتدريس املناهج« مصر: دار املطبوعات 
اجلديدة )9	19م( ص ص 0	-109.

م( ص  محمد زياد حمدان »املنهج أصوله وأنواعه ومكوناته« الرياض: دار الرياض )2	19	- 
ص 1	-		.

9- مصباح احلاج عيسى )مرجتم( »صياغة األهداف األدائية )السلوكية(« الكويت: املركز 
العربي للتقنيات التربوية – املنظمة العربية للتربية والثقافة )1	19م( ص ص 9-2.
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ب- املراجع األجنبية:

1- Bloom، Benjamin S.، et al »Taxonomy of Educational objectives 
»New York: David Mckay Co، Inc )1972( pp. 176193-186 ،145-.

2-Gronlund Norman E. »stating Objectives for Classroom instruction 
»New York: Pub. Co.، Inc )1978( pp. 425-.

3- Kibler، Reboert J. »Objectives for instruction and Evaluation« 
Boston Allyn and Bacen Inc.،)1979( pp. 29113-84 ،42-.

4- Mager، Robert F.، »Preparing Instructional Objectives« Belment، 
California: Fearon Pitman Pub. Inc.،)1975( pp. 19- 87.
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الفصل الثاني
إجراءات تدريس مقرري مبادئ علم اجلغرافيا وقضايا البيئة و التنمية املعاصرة

- األهداف التي يسعى هذا الفصل إلى حتقيقها:
1-  تكوين تصور واضح عن عناصر التخطيط للتدريس.

2- تعرف املهارات األساسية التي تتطلبها عملية التدريس.
	- تعرف أهم طرق التدريس املستخدمة.

4- تقدمي بعض املصادر لتحقيق املزيد من االستفادة من موضوعات الفصل.
يتوقع بعد قراءة هذا الفصل أن يكون املعلم قادرًا على أن:

1 - يعرف التخطيط للتدريس.

2 - يعدد مبادئ وأسس التخطيط للتدريس.

	 - يعلل أهمية التخطيط للتدريس.

	 - يعدد مستويات التخطيط للتدريس.

	 - يذكر اخلطوات الالزمة إلعداد الدروس اليومية.

6 - يحلل املهارات الالزمة لتنفيذ خطة الدرس.

	 - يقترح أنشطة استهاللية مناسبة للدرس.

	 - يعدد األسس العامة للطرق احلديثة في التدريس واختيار طرق مناسبة للدروس.

9 - يعرف مفهوم أهم الطرق احلديثة وطبيعتها.

10 - يعدد أهم اخلطوات والقواعد الالزمة الستخدام الطرق التدريسية احلديثة.

11 - يحلل مميزات طرق التدريس احلديثة.
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 يتناول هذا الفصل التخطيط للتدريس، وطرق التدريس، وتنفيذ خطة التدريس.
أواًل: التخطيط للتدريس:

  حتتل عملية التخطيط للتدريس مكانة مهمة في مجال العمل ملهنة التعليم، ذلك ألن 
املعلم  إتقان  كبيرة على مدى  بدرجة  يتوقف  املختلفة  التعليمية  املواقف  في  املعلم  جناح 

ملهارة التخطيط الفعال للتعليم.
أ- مفهوم التخطيط للتدريس:

  هو العملية التي تسبق عملية تنفيذ أي درس من الدروس املقررة داخل الفصل، أو هو 
العملية التي تتضمن وجود تصور ذهني مكتوب تسبق املواقف التعليمية التي يهيئها املعلم 
لتحقيق األهداف التربوية، وفيها يكون املعلم مستعدًا فنيًا وذهنيًا وعلميًا لتنفيذ أي درس 

من دروس املقرر الدراسي.
ب- أهمية التخطيط للتدريس:

  إن التخطيط للتدريس يساعد املعلم على ما يلي:

1- مواجهة املواقف التعليمية بثقة وبروح معنوية عالية.

املقررة  الدروس  ملوضوعات  املتعلمني  تعلم  وتنظيم  التعليمية  املواقف  عناصر 2-  تنظيم 
مما يجنبه األسلوب العشوائي القائم على احملاولة واخلطأ واملواقف احلرجة بالشعبة 

الدراسية.

املادة  وكم 	-  التعليمية،  األهداف  بتحديد  يتعلق  فيما  وبخاصة  أمامه  الرؤية  توضيح 
العلمية التي يريد إعطائها مرتبة ترتيبًا منطقيًا، واختيار األنشطة التعليمية املناسبة 
وفقًا لقدرات املتعلمني وما بينهم من فروق فردية، واختيار أساليب التقومي املالئمة، 

وحتديد الزمن املناسب لسير الدرس.
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البيئة  وقضايا  اجلغرافيا  علم  مبادئ  مقرري  لتدريس  التخطيط  مبادئ  ج- 
والتنمية املعاصرة:

  إن هناك مبادئ أو شروط أو أسس ينبغي على املعلم الذي يقوم بتدريس هذين املقررين 
الدراسيني أن يراعيها في تخطيطه لدروسه، وهي ما يلي:

توضع خطة التدريس في ضوء األهداف التعليمية احملددة. أن 1- 

اخلبرات التعليمية والنشاطات التعليمية التي تتضمنها اخلطة باألهداف  أن ترتبط 2- 
التعليمية.

واخلبرات  باألهداف  التعليمية  واملواد  والوسائل  واألساليب  اإلجراءات  ترتبط  أن 	- 
واألنشطة التعليمية.

	- أن ترتبط أساليب التقومي بكل ما سبق ذكره.

أن تراعى في اخلطة خصائص منو املتعلمني وحاجاتهم والفروق الفردية بينهم.	- 

والزمنية  املادية6-   اإلمكانات  ضوء  في  والتنفيذ  التحقيق  ممكنة  اخلطة  تكون  أن 
املتاحة.

واالبتعاد عن التخطيط  أن تتصف عملية التخطيط للتدريس بالتطور والتجديد، 	- 
الروتيني واستخدام دفتر اإلعداد سنة بعد األخرى، وذلك نظرًا الختالف املتعلمني في 

الشعبة الدراسية، باإلضافة إلى جتدد ومنو املعرفة املستمر في مجال اجلغرافيا.
د- مستويات التخطيط:

1- التخطيط الفصلي )بعيد املدى(:

  تبدأ هذه اخلطة فور تكليف املعلم بتدريس )املقرر الدراسي مبادئ علم اجلغرافيا أو املقرر 
الدراسي قضايا البيئة و التنمية املعاصرة( ويطلب إليه توضيح خطة سير العملية التعليمية 
والوسائل  الدراسي،  للمقرر  التعليمية  األهداف  وتتضمن  الدراسي،  الفصل  مدار  على 
تدريس  التي سوف تستخدم خالل  واملصادر  واملراجع  والكتب  الالزمة،  التربوية  واملعينات 

املقرر الدراسي والفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة، وهي 		 ساعة دراسية.
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2- التخطيط اليومي للدروس وخطواته:

  يعتبر إعداد الدروس اليومية من األمور الرئيسة في العملية التعليمية. وهو عبارة عن 
إطار ودليل للعمل سيتبعها املعلم ألداء الدرس على الوجه األمثل حتقيقًا للنمو املتكامل 

للمتعلمني.
ويشمل التخطيط اليومي للدروس اخلطوات التالية:

أ-    حتديد اليوم و التاريخ و الشعبة و الساعة: حتديد يوم وتاريخ تدريس الدرس وعنوان 
الدرس وموضعه في صفحات الكتاب املدرسي، ليسهل الرجوع إليه والساعة الدراسية 

التي سيكون فيها الدرس، والشعبة الدراسية التي سيكون فيها الدرس.

مع  على حتقيقها  تعمل  التي  الدرس  أهداف  للتدريس: حتديد  التخطيط  أهمية  ب-   
مقرري  تدريس  أهداف  من  مشتقة  األهداف  هذه  وتكون  الدرس،  أثناء  املتعلمني 
)مبادئ علم اجلغرافيا(،و )قضايا البيئة و التنمية املعاصرة(، وتتماشى مع طبيعة 
تكون هذه األهداف شاملة  أن  وينبغي  الدراسي.  املقرر  الدرس، ومكانه في  موضوع 

ملجاالت اخلبرة، وجتعل إعداد الدرس كله يساعد على بلوغ هذه األهداف.

ج-    حتديد النشاط االستهاللي: )مدخل الدرس(.

حتليل املادة العلمية للدرس: إلى مفاهيم وحقائق وتعميمات. وٌيعد من أهم اخلطوات  د- 
في تدريس الدرس ألن هذا املدخل يهدف إلى تهيئة ذهن املتعلم للدرس واإلقبال 

عليه بحماس.

حتديد األنشطة التعليمية )أنشطة النمو(: وتتضمن حتديد أوجه مشاركة املتعلمني  ه�- 
في املواقف التعليمية لتحقيق األهداف املطلوبة كما تتضمن أنواع الوسائل واملعينات 

التربوية وأساليب التدريس املناسبة.

و-    التقومي )األسئلة املقالية و املوضوعية(: صياغة األسئلة املتنوعة التي تقيس مدى 
حتقيق األهداف، وهو عبارة عن مجموعة من األسئلة املتنوعة يعدها املعلم ليقيس 

بها مدى حتقيق أهداف درسه في نهاية الساعة الدراسية.

ز- اختيار األنشطة الالصفية: وهي عبارة عن واجبات يكلف املتعلم بأدائها خارج الشعبة 
الدراسية، وتراعى في هذه األنشطة جميع جوانب اخلبرة.
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ثانيًا: مهارات عرض الدرس: )تنفيذ خطة الدرس(

ملا يريد حتقيقه  العلمية للتخطيط فاملعلم بعد أن خطط بوضوح  الترجمة  تبدأ   وهنا 
حيث إنه يحدد مسبقًا اإلجراءات التي ستوجه أنشطة التعليم أي إجراءات التدريس، يتم 

تنفيذ الدرس من خالل مجموعة من األنشطة املتتابعة على النحو التالي:
أ- األنشطة االستهاللية:

وينبغي أن يدور تفكير املعلم في األنشطة االستهاللية حول ما يلي:

كيف تستغل خبرات املتعلمني السابقة في هذه األنشطة واستدعائها لبناء1-  خبرة جديدة 
في مجال اجلغرافيا.

بالدرس  املتعلمني  اهتمام  تثير  مشوقًا  مدخاًل  التعليمية2-   الوسائل  إحدى  جتعل  قد 
خريطة )خريطة صماء( شفافيات، صور جغرافية، مناذج من البيئة ومجسمات.

خبرة سابقة وتتصل مبوضوع الدرس وترى أنها تثير اهتمام املتعلمني  إذا كان لديك 	- 
ميكنك عرضها عليهم. أو عرض قصة )الرحالة واملكتشفني( أو موقف يجذب عاطفة 

املتعلم. 

في  ترد  التي  األخبار  أو  واألحداث	-   والعاملية  احمللية  الطبيعية  البيئية  القضايا  ربط 
الكوارث  )مثل  بالدرس.  نشاط  من  به  قاموا  وما  الرؤساء  وزيارة  واملجالت  اجلرائد 

الطبيعية، العالقات السياسية، واالقتصادية والتجارية(.

داخل الشعبة الدراسية وهو مرغوب فيه  متثيل األدوار الذي يساعد على كسر الروتني 	- 
من قبل املتعلمني.

ب- األنشطة التنموية:

  وتتضمن األنشطة التنموية ما يلي:
حتديد أوجه مشاركة1-  املتعلمني في األنشطة الكتساب املهارات املطلوبة من خالل املواقف 
الهدف. فبعض  هذا  تساعد على حتقيق  التي  التعليمية  الوسائل  واستخدام  التعليمية، 
الدروس حتتاج إلى استخدام خرائط )طبيعية: كالتضاريس واألقاليم املناخية والنباتية 
من أجل قراءتها وتفسيرها ومقارنتها وإيجاد العالقات القائمة بينها، أو استخدام خرائط 
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بشرية: كالكثافة السكانية وتوزيع احملاصيل الزراعية واألقاليم الصناعية واملوارد املعدنية 
والتجارة الدولية، وذلك لتوضيح أسباب وجودها وتكوينها وتعليل كثرتها في أماكن وندرتها 
في أماكن أخرى في العالم(. واستخدام الرسوم البيانية )لعرض كميات اإلنتاج الزراعي، 
لسهولة  وذلك  باملنحنيات  أو  باألعمدة  أو  مئوية.  نسب  صورة  في  واملعدني(  واحليواني، 
استيعاب تطور إنتاج املواد االقتصادية واملقارنة بينها، وإيجاد التفسيرات الالزمة من قبل 
التي ميكن عن طريقها عرض  الفوتوغرافية  املتعلمني واستخدام الصور اجلوية والصور 
أماكن وجود الثروة املعدنية في العالم، وأشكال سطح األرض والعمران، واستخدام األرض، 

ثم الربط بني الظروف الطبيعية والبشرية وإيجاد العالقات املتداخلة بينها.
  و بعض الدروس تتطلب مناقشة النتائج التي مت التوصل إليها من قبل املتعلمني حول 
زياراتهم للبيئة احمللية الطبيعية، و مشاهدة بعض مظاهر السطح و نوع النبات و احليوان 
جمع  ثم  مقابالت  إجراء  و  املختلفة  الشركات  و  املؤسسات  زيارة  أو  املالحظات،  تدوين  و 
املعلومات اخلاصة بها ذات العالقة باملوضوعات اجلغرافية الواردة في الكتاب، أو استخدام 
فيلم تعليمي )يتناول موضوعات تتعلق باجلوانب الطبيعية و الفضاء، أو يعرض األنشطة 
االقتصادية املختلفة مثل النشاط الزراعي، التعديني، الصناعي، الرعوي، و تدعيم ما مت 
االستفادة منه من قبل املعلم مشافهة و كتابة(. باإلضافة إلى استخدام الكتب اجلغرافية 
)الطبيعية و البشرية( و قراءة أجزاء منها تثري اجلوانب الطبيعية و البشرية التي يعاجلها 

الكتاب في بعض الدروس.
تقدمي اخلبرات وكيفية التعامل معها    حتديد طرق التدريس التي تساعد املعلم على 2- 

وحتقيق األهداف املرسومة للدروس. وينبغي أن يسأل املعلم نفسه:
- أي الطرق ميكن من خاللها حتقيق ما حدد للدرس من أهداف؟

- أي الطرق ميكن استخدامها أفضل استخدام مستطاع مع املتعلمني؟
-  أي الطرق تساعد على أن يستمر اهتمام املتعلمني طوال الساعة الدراسية؟

  و اإلجابة عن هذه األسئلة حتتاج من املعلم إلى عناية، ألن كل درس يحتاج إلى ما يناسبه 
من طريقة أو طرق تساعد على حتقيق هدفه املقصود. وهنا يجب االسترشاد مبا جمعه 
املعلم من معلومات عن ظرف املتعلمني وخبراتهم السابقة وظروف املدرسة وإمكاناتها في 
حتديد الطريقة، ألن طريقة التدريس تختلف باختالف هذه النواحي جميعها، ومن ثم 



61

يصبح هذا التطبيق هو عملية التدريس.
من الضروري أن يعد املعلم بعض األسئلة التطبيقية للحكم على مدى استفادة املتعلمني 
من الدرس. والربط بني عناصر الدرس واستخالص التعميمات واألفكار األساسية، وتسجيل 
األنشطة الصيفية. وقد تنفذ مرحليًا بواسطة املتعلمني، وتوجيه انتباه املتعلمني ملتطلبات 
الدرس املقبل مثل قراءة بعض أجزاء من الكتاب املدرسي، أو قراءة أجزاء من مرجع خارجي 
أو قراءة بعض املصادر مثل قراءة بعض خرائط األطلس أو جمع بعض الصور والعينات 
والنماذج ذات الصلة مبجال موضوعات الكتاب املدرسي أو جمع املعلومات من برامج الراديو 
والتلفاز وكتابة تقرير عنها متهيدًا لعرضها بالشعبة الدراسية ومناقشتها لتعميم االستفادة 

منها.

  و نظرًا ألهمية طرق التدريس في تعلم اجلغرافيا )مبادئ علم اجلغرافيا وقضايا البيئة 
والتنمية املعاصرة( سنتعرض ألهميتها بشيء من التفصيل. و ميكن االستفادة من هذا 

املوضوع بشكل أعمق من املصادر أو املراجع املدونة في نهاية هذا الفصل.
التنمية  و  البيئة  وقضايا  اجلغرافيا  علم  مبادئ  مقرري  تدريس  طرق  ثالثًا: 

املعاصرة:

  تعرف طرق التدريس بأنها سلسلة الفعاليات املنظمة التي يديرها املعلم داخل الشعبة 
الدراسية لتحقيق أهدافه، أي الكيفية التي ينظم بها املعلم املواقف التعليمية واستخدامه 
واملهارات  املعرفة  املتعلمني  إلكساب  منظمة  خلطوات  وفقًا  املختلفة  واألنشطة  للوسائل 

واالجتاهات املرغوبة.

  وقبل استعراض أهم الطرق التي ينبغي استخدامها في تدريس مبادئ علم اجلغرافيا 
البد من اإلشارة إلى أهم األسس واملميزات العامة للطرق احلديثة في التدريس التي يجب 
على املعلم أن يكون على دراية تامة بها، حتى يضمن الوصول إلى نتائج مرضية في عمله 

وعملية تعلم وتعليم مبادئ علم اجلغرافيا.
أ- األسس واملميزات العامة للطرق احلديثة في التدريس:

  لم تعد األساليب التقليدية في التدريس تالئم احلياة املعاصرة، ولذلك ظهرت في العصر 
احلالي نظريات تربوية عديدة تساعد على اكتساب العديد من املهارات العقلية واالجتماعية 
واحلركية، وتتمثل مهمة املعلم احلديث وفقًا للطرق احلالية في إتاحة الفرصة للمتعلمني 
لتحصيل املعرفة بأنفسهم واملشاركة بفاعلية في كافة أنشطة التعليم، واإلقبال على ذلك 
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برغبة ونشاط حتى يعتادوا االستقالل في الفكر والعمل واالعتماد على الذات.

  وميكن إيجاز أهم األسس واملميزات العامة للطرق احلديثة في التدريس فيما يلي:

املعلومات  على  واحلصول  والعمل  للتفكير  الفرصة  ومنحه  املتعلم  نشاط  1-  استقالل 
)اجلغرافية( بنفسه.

2- تنويع األنشطة ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني في أثناء التدريس.

	- تنمية قدرة املتعلمني على التفكير العلمي والتفكير الناقد.

العقل األخرى من حتليل  كافة قدرات  لتنمية  املالحظة كأساس  4-  تدريب احلواس على 
وتعليل واستنتاج وإصدار أحكام عند معاجلة القضايا اجلغرافية املختلفة.

5- تشجيع املتعلمني على األخذ بروح العمل اجلماعي والتعاوني.

  وهذه أهم الطرق احلديثة التي ينبغي أن يؤكد عليها معلم اجلغرافيا في تدريس املقرر 
كاحلوار  اجلغرافيا(  علم  مبادئ  )تدريس  واألساليب  الطرق  أهم  تتضمن  وهي  الدراسي 
واملناقشة من مجموعة طرق وأساليب العرض، والتحليل والتركيب، وحل املشكالت واحملاكاة 
من مجموعة طرق وأساليب االكتشاف، والتعيينات من مجموعة التعلم الذاتي على النحو 

التالي:
ب- أهم طرق التدريس احلديثة:

أواًل: طريقة املناقشة:

  هي طريقة تعتمد على احلوار املتواصل بني املعلم واملتعلم، وبني املتعلمني بعضهم مع 
بعض مبا يؤدي في النهاية إلى اكتساب اخلبرات اجلغرافية املطلوبة.

أ- خطوات طريقة املناقشة:

1- حتديد عناصر املناقشة وأهدافها.

2-  إعداد مجموعة من األسئلة املنظمة. )مع مراعاة قواعد صياغة األسئلة – راجع الفصل 
الرابع(.

	- إلقاء األسئلة بترتيب إعدادها نفسه وتنقيح إجابات املتعلمني عنها.
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4- إثارة اهتمام املتعلمني بأفكار وموضوع املناقشة.

5- ربط عناصر املوضوع في إطار متكامل.
ب- قواعد استخدام طريقة املناقشة:

  ينبغي أن يراعي املعلم النقاط التالية لكي تكون طريقة التدريس باملناقشة فعالة:

1 - تركيز احلوار على العناصر الرئيسة للموضوع اجلغرافي.

2 -  إتاحة فرصة املناقشة ملعظم املتعلمني واحترام وجهة نظرهم فيما يقولون بشرط أن 
تتم املناقشة بطريقة منظمة وهادفة.

	 - تصحيح األخطاء اللغوية والشائعة لدى املتعلمني.

4 - إجراء املناقشة بأ«لوب يتناسب ومستوى نضج املتعلمني واألهداف املطلوبة واحملتوى.

5 - تسجيل نتائج احلوار بشكل منظم.
ج- بعض أساليب طريقة املناقشة:

بحيث  املناقشة  إدارة  في1-   املتعلمني  من  تعاون مجموعة  )املنتديات(  النيابي  األسلوب 
يكون عدد املتعلمني الذين يديرونها قلياًل بقدر اإلمكان، شريطة أن يتخذ املعلم موقف 

املوجه واملرشد وأن يتدخل عند اللزوم أو إذا رأى ضرورة لذلك.

األسلوب احلر: وفيه يطرح املعلم قضية أو مشكلة مثل تلوث التربة ثم يناقش2-  املتعلمني 
في هذه القضية أو املشكلة. أو يكلفهم قراءة أحد الدروس في الكتاب املدرسي أو في 
أي مرجع آخر ثم يدور حوله حوار بشرط أن يؤدي ذلك احلوار إلى اكتشاف املتعلم 
حلقائق جديدة، ومن خالل املناقشة تطرح استفسارات وتساؤالت يقوم املعلم أو املتعلمون 

باإلجابة عنها.

 ) أسلوب الندوة: وفي هذا األسلوب يختار املعلم مجموعة محددة من املتعلمني )من 5-4	- 
ويكلفهم دراسة موضوع معني مثل الهجرات اخلارجية للسكان من الدول النامية إلى 
الدول املتقدمة. ثم يوزع على كل منهم جزئية من املوضوع جلمع البيانات املتصلة بها، 

مع إرشادهم إلى املصادر املعرفية املتاحة.
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    بعد االنتهاء من الدراسة يختار أعضاء اجلماعة من بينهم رئيسًا لهم )عريف الندوة( 
لتقدمي املوضوع أمام جميع املتعلمني بشكل عام، ثم يقدم أفراد الندوة ليعرض كل منهم 
املناقشة،  حولها  دارت  التي  األفكار  بني  بالربط  الندوة  عريف  يقوم  النهاية  وفي  أفكاره، 
الرئيسة  األفكار  عليها  مدون  متابعة  ورقة  أو  عمل  ورقة  بواسطة  املتعلمني  باقي  ويتابع 
املدعمة ببعض املثيرات – أو يطلب إليهم املعلم تسجيل بعض األسئلة لطرحها بعد نهاية 
الندوة على األعضاء. وعلى املعلم مراعاة الزمن املخصص للعرض حتى يفسح املجال لهذه 

املناقشات اخلتامية.
د- مزايا طريقة املناقشة:

فعالية املعلم في1-  أثناء املوقف التعليمي داخل الشعبة الدراسية.

تنمي روح املسئولية، والثقة2-  بالنفس، والقدرة على املواجهة واملبادرة لدى املتعلمني.

تساعد على تكييف	-  العمل وفقا للفروق الفردية بني املتعلمني.

االجتاهات الصحيحة لدى املتعلمني. تساعد على تنمية 	- 

على املعلم عند اختياره لطريقة املناقشة جتنب ما يلي:

إذا أخطأ ألن تكرار ذلك قد يؤدي به إلى السلبية  أال يسخر أو يتهكم من املتعلم 1- 
واالنعزالية.

بذلك. أال يستحوذ على املناقشة، بل يدرب املتعلمني على القيام 2- 

ال تبتعد عن األهداف  أال يسمح لبعض املتعلمني باخلروج عن محور املناقشة لكي 	- 
ولتجنب بعض املشكالت االنضباطية.

ثانيًا: أسلوب التحليل والتركيب:

فإنه  نامية.  دول  تنتج هي  أكثر مما  التي تستهلك  الدول  كل  أن  التالي:  التعميم   مثال: 
يطلب إلى املتعلمني أن يقوموا بتحليل العوامل املشتركة بني الدول النامية )الزراعية( مثل 
التخلف الصناعي والتكنولوجي وعجز امليزان التجاري، انخفاض اإلنتاجية التي أدت إلى 
التعميم السابق، يكون قد اتبع طريقة التحليل أي البدء بالنظر في الكل ثم االنتقال إلى 

دراسة أجزاء ذلك الكل وبحث كل جزء على حدة. 
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مثال آخر: إذا بدأ املعلم بدراسة الكرة األرضية مع املتعلمني فبحث في األرض من حيث 
شكلها أو دورانها ثم انتقل إلى القارات فاحمليطات، يكون قد اتبع أسلوب التحليل )التحقيق 

واملفاهيم(.

  وإذا عكس املعلم األمر وبدأ بدراسة احلقائق اجلزئية ثم تركيبها في عالقات وفقًا خلطوات 
منطبقة متتالية )استقراء( حتى يصل إلى الشكل الذي ينشأ منه، يكون قد اتبع أسلوب 

التركيب.

  والتحليل والتركيب أسلوبان متداخالن، فمعرفة املتعلم للحقائق واملفاهيم اجلغرافية 
بني  باجلمع  تكون  اجلغرافية  املعلومات  أرسخ  وإن  التركيب،  دون  وحده  بالتحليل  تتم  ال 
حتى  فيها  املتعلمني  يناقش  ثم  األمثلة،  املعلم  يذكر  بأن  الواحد  الدرس  في  األسلوبني 
يستنبطوا منها القاعدة، ثم يعطيهم تطبيقًا عليها قياسًا على ما عرض من القاعدة حتى 

تثبت في أذهانهم.
أ- أهداف أسلوب التحليل والتركيب:

  ومن أهداف أسلوب التحليل والتركيب )التعلم باالكتشاف( ما يلي:

يكتسب املتعلمون من خالل اندماجهم في دروس االكتشاف بعض1-  املهارات اإلبداعية 
التي تساعدهم في الكشف عن أشياء جديدة في مجال اجلغرافيا.

ينمي لدى املتعلمني اجتاهات إيجابية مثل حب االستطالع2-  واالستقصاء والبحث في 
اجلغرافيا.

والتركيب وتقدمي املعلومات اجلغرافية بصورة  يكتسب املتعلمون قدرات على التحليل 	- 
عقالنية.

ب- خطوات إعداد أسلوب التحليل والتركيب )التعلم باالكتشاف(:

في اجلغرافيا وتشويقهم إليه. إعداد أذهان املتعلمني للدرس اجلديد 1- 

2- حتليل مادة الدرس لتعرف أجزائه.

الربط بني احلقائق واألفكار اجلغرافية الواردة في الدرس وإظهار العالقة بينها	-  لالنتقال 
إلى اخلطوة التي تليها.
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املناقشة في أمثلة كافية ومختارة. استنباط املتعلمني للقاعدة بعد 	- 

تطبيق القاعدة بإعطاء مترينات أو	-  أسئلة عليها.
ج- مميزات أسلوب التحليل والتركيب )التعلم باالكتشاف(:

احلاالت  القاعدة على1-   يطبقون  املتعلمني حيث  لدى  اجلغرافي  التفكير  مهارة  ينمي 
اجلزئية املشابهة والتي لم متر في خبراتهم من قبل.

أن يستخلصوا   ً أحيانا2-  املتعلمني ال يستطيعون  إن  يساعد على كشف احلقائق حيث 
التي تتعلق بهذه املوضوعات  الكلية  النتائج ما لم يتعرفوا احلقائق والقاعدة  بعض 

اجلغرافية.
ثالثًا: طريقة حل املشكالت:

  تتلخص هذه الطريقة في إثارة مشكلة في مجال مقرر مبادئ علم اجلغرافيا في بداية 
للتفكير  ويدفعه  املتعلم  اهتمام  يثير  مما  والتفكير،  والبحث  الدراسة  تتطلب  الدرس 
والبحث عن أسباب املشكلة )مثل املشكلة التي تعاني منها املدن الصناعية( واقتراح احللول 

ملواجهتها. 
أ- خطوات الدراسة:

وتقسيمها إلى عناصر رئيسية. حتديد املشكلة املراد دراستها في اجلغرافيا 1- 

عنها)أو  جمعت  التي  للمعلومات  وفقًا 2-  مقترحة  كحلول  املناسبة  الفروض  وضع 
األسئلة(.

جمع املعلومات الضرورية عن	-  املشكالت بغرض فهمها وحتليلها.

وإثباتها مبا لدى املتعلم من معلومات وخبرات  حتقيق هذه الفروض بالبرهنة عليها 	- 
سابقة.

الوصول إلى النتائج واملقترحات واحللول.	- 
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ب- قواعد استخدام أسلوب حل املشكالت:

أن يقوم املعلم بإثارة الشعور باملشكلة لدى املتعلمني ومساعدتهم على1-  حتديدها وإلقاء 
الضوء عليها من خالل مناقشة هادفة.

أن يساعد املتعلمني على تنظيم عناصر املشكلة من حيث أبعادها –وأسبابها- أثرها2-  
على الفرد واملجتمع والبيئة.

وضع الفروض واستبعادهم للفروض التي ال تسهم في  أن يوجه املتعلمني إلى كيفية 	- 
تقدمي حلول واقعية للمشكلة من خالل املناقشة )أو وضع مجموعة من األسئلة(.

املعلومات  مصادر  إلى	-   الرجوع  بعد  احللول  أفضل  اختيار  على  املتعلمني  يساعد  أن 
والبيانات املطلوبة لدراسة املشكلة.

باالستمرار في عملية التقدمي خالل تنفيذ العمل وفي نهايته. أن يقوم املعلم 	- 
ج- أهم مميزات أسلوب حل املشكالت:

على الدرس. إثارة ذهن املتعلم لإلقبال 1- 

ربط موضوعات الدراسة )اجلغرافية( بحياة املتعلم اليومية وجعل2-  وظيفة بيئية واضحة 
لها.

املنطقي في خطواتها  التنظيم  لوجود  وذلك  السليم	-   التفكير  املتعلم على  قدرة  تنمية 
باإلضافة إلى تنمية العديد من املهارات املعرفية األخرى كالتحليل والربط واالستنتاج.

البداية فيهتدي به خالل  األسلوب هدفًا واضحًا مفهومًا للمتعلم منذ  يتضمن هذا 	- 
عمله.

  وينبغي على املعلم أن يتجنب ما يلي إذا ما اتبع هذا األسلوب:

افتعال مشكلة ال أهمية لها بالنسبة1-  للمتعلمني في مجال مبادئ علم اجلغرافيا.

اقتراح الفروض بداًل من2-  املتعلمني.

	- التعصب لرأي معني رغم عدم منطقيته.
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رابعًا: طريقة احملاكاة:

  وهي طريقة )أسلوب( يقوم فيها املتعلمون بتمثيل أدوار اجتماعية أو وظيفية في قالب 
حواري خالل تدريس بعض املوضوعات املتصلة باجلغرافيا البشرية على وجه اخلصوص.

أ- خطوات طريقة احملاكاة:

1- حتديد املوضوع ومناقشته مع املتعلمني وتوزيع األدوار.

جمع املعلومات والتفاصيل2-  املتعلقة بالدور من مصادرها.

كتابة املوضوع في قالب حواري.	- 

	- عرض املوضوع داخل الشعبة الدراسية ومتابعة بقية املتعلمني لزمالئهم.

تستخدم ورقة  مناقشة مفتوحة عقب العرض بني املتعلمني بإشراف وتوجيه املعلم وقد 	- 
عمل معدة لذلك.

ب- مزايا طريقة احملاكاة:

بحماس، وحتفزه  تتميز باحليوية واحلركة والنشاط من قبل املتعلم وتدفعه إلى العمل 1- 
وتثير رغبته في املعرفة واالطالع.

املهارات البحثية كالبحث عن الشخصية املطلوبة في مراجع مختلفة،  تنمي العديد من 2- 
وترتيب املادة العملية بعد اختيارها وصياغتها بطريقة متثيلية.

تنمي القدرة على	-  اإللقاء والتعبير عن األفكار.

تنمي روح التساؤل وحب االستطالع.	-  

. تنمي العديد من املهارات االجتماعية كالتعاون، وتقبل النقد، والثقة بالنفس	- 

6- تساعد على رسوخ املادة العلمية في مجال اجلغرافيا.

واملراجع  الكتب  أهم  إلى  املتعلمني  يرشد  حيث  الطريقة  هذه  في  إيجابي  دور  للمعلم    
اجلغرافية املناسبة للموضوع وملستواهم العقلي والعلمي. 

  كما أنه يساعد املتعلمني في اختيار نوع املشكلة التي يرغبون في البحث عن أسبابها وآثارها 
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واحللول املمكنة، وقد تكون املشكلة في واقع الظروف الطبيعية الناجمة عن عوامل تشكيل 
سطح األرض الداخلية واخلارجية، وقد تكون املشكلة هي التي تواجه إحدى الدول النامية 
يقرأ عنها ويسمعها ويرغب في معرفة تفاصيلها االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وقد 
تكون املشكلة هي مجموعة األسئلة التي يوجهها املعلم إلى املتعلمني، وتتطلب هذه األسئلة 

تفسير املعلومات وحتليلها، وربط العالقات واستخالص النتائج واألحكام العامة. 
خامسًا: أسلوب التعيينات: )التعلم الذاتي والفردي(

إرشادات وتوجيهات  املعلم بتحديد )واجبات( ويشمل كل واجب  الطريقة يقوم  في هذه    
تساعد املتعلم على البدء في دراسة املوضوعات اجلغرافية والسير بها في فترة زمنية محددة 
وذلك وفق ميوله وقدراته. ويساعد املتعلم في اختيار مصادر املعرفة اجلغرافية املطلوبة 

وتذليل الصعوبات وتقومي املتعلم في نهاية الواجب.

  وقد يكون الواجب مشكلة يطلب إلى املتعلم معاجلتها أو كتابة تقرير أو رسم خرائط سكانية 
أو طبيعية أو اقتصادية أو سياسية أو إعداد الرسوم البيانية واجلداول اإلحصائية أو تفسيرها 

أو حتليلها أو مقارنات بني كل من الرسوم البيانية واخلرائط واجلداول اإلحصائية.
أ- خطوات طريقة التعيينات:

1- يجتمع املعلم مع املتعلمني لدراسة التعيينات وتوزيعها الشهري.

متعلم التعيني حسب التوزيع املتفق عليه. يستلم كل 2- 

يجتمع املعلم باملتعلمني ملناقشتهم	-  وتوضيح ما يصعب عليهم فهمه.

لتقومي املتعلمني ويسمح ملن جنحوا بدراسة تعيينات أخرى  يعقد املعلم اختبارًا دوريًا 	- 
في مجال اجلغرافيا.

ب- مميزات طريقة التعيينات:

إيجابية املتعلم وحتمله مسئولية1-  اختيار الطريقة التي توصله إلى األهداف اجلغرافية 
املنشودة، مبا تسمح به قدراته وإمكاناته وتساعده على تنمية الثقة في النفس والتعاون 

واحترام العمل.

ترشد املتعلم إلى املراجع واملصادر اجلغرافية التي يلجأ2-  إليها في دراسة أي موضوع من 
موضوعات املقرر الدراسي )مبادئ علم اجلغرافيا(.
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والرد على استفساراتهم، والتأكد  متابعة املتعلمني خالل التنفيذ لتذليل الصعاب لهم 	- 
من سالمة العمل في جمع املعلومات.

الرئيسة  النقاط	-   وتدوين  وتلخيص  املتعلمون  والربط بني ما جمعه  النتائج  مناقشة 
ألي موضوع من املوضوعات اجلغرافية وتقومي املتعلمني.
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الفصل الثالث
أساليب تقومي حتصيل املتعلمني

- األهداف التي يسعى هذا الفصل إلى حتقيقها:

إدراك أهمية التقومي في1-  جناح العملية التربوية.

التقومي. تعرف األسس التي تساعد في جناح 2- 

	- تعرف األساليب احلديثة في تقومي حتصيل املتعلمني.

القدرة على بناء األسئلة املقالية واملوضوعية. تنمية 	- 

يقدم بعض املصادر التي	-  تعني على املزيد من االستفادة من موضوعات الفصل.

جدول  إع��داد  وكيفية  التحصيلي  االختبار  بناء  كيفية  عن  واض��ح  تصور  تكوين 6- 
مواصفات.

يتوقع أن يكون املعلم بعد قراءة هذا الفصل قادرًا على أن:

1 - يعرف مفهوم التقومي وأهميته في العمل التربوي.

2 - يفرق بني القياس والتقومي.

	 - يحدد األسس التي يقوم عليها التقومي والنجاح فيه.

	 - يعدد أنواع االختبارات التحصيلية.

	 - يربط بني األسئلة واألهداف التي يقيسها.

6 - يطبق العمليات اإلجرائية الالزمة إلعداد جدول مواصفات لالختبار.

	 - يطبق األمثلة الواردة في هذا الفصل على موضوعات أخرى من املقرر الدراسي.
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أساليب تقومي حتصيل املتعلمني

أواًل: تعريف التقومي:

  إميانًا بالدور الفعال الذي ميارسه املعلم في تطوير العملية التربوية من جميع جوانبها، 
الركن هو عملية  التعليمية، وهذا  العملية  ركنًا أساسيًا في  التقومي بشكل عام ميثل  وأن 
إيجابية ومستمرة ومتكاملة تبدأ مع بداية العملية التعليمية وتستمر حتى نهايتها، وهو 
بهذا املفهوم عملية مبنية على القياس بأنواعه املختلفة من أجل إصدار حكم على مدى 
حتقيق برنامج تعليمي لألهداف املخطط لها ومعرفة مدى التقدم الذي حققه، والصعوبات 

التي يواجهها، وبالتالي وضع أسلوب لتعديل املسار في االجتاه املطلوب.
ثانيًا: الفرق بني القياس والتقومي:

  تفي عملية القياس في التربية مبعرفة مدى حتصيل املتعلم من األهداف املخطط لها 
عن طريق االختبارات املتنوعة. أما التقومي فإنه يتضمن القياس كأحد وسائله للحصول 

على البيانات التي تبنى عليها األحكام أي أنه أشمل من القياس.
ثالثًا: أهمية التقومي:

  يتطلب النشاط التدريسي الذي يقوم به املعلم داخل الشعبة الدراسية توظيف العديد 
من أساليب التقومي للوقوف على مدى التقدم الذي يصل إليه املتعلم بعد مروره بخبرات 

معينة ولذلك فإن للتقومي أهمية بالغة بالنسبة للمعلم واملتعلم.
أ- بالنسبة للمعلم:

  يلقي التقومي الضوء على مدى جناح املعلم في إحداث التغيير املطلوب في سلوك املتعلم، 
وعلى مدى جناحه في حتقيق األهداف، واحلكم على طرق التدريس واألنشطة والوسائل 

املستخدمة.
ب - بالنسبة للمتعلم:

ومدى  لديه،  الضعف  ونقاط  التحصيلي  مستواه  معرفة  على  املتعلم  التقومي  يساعد    
منوه في اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية، ويزيد من جهد املتعلم ونشاطه، مما يؤثر 

إيجابيًا على حتصيله.  



76

رابعًا: األسس التي يقوم عليها التقومي:

الكشف عن مدى حتقيق  إن وظيفته األولى1-  هي  التقومي باألهداف حيث  ارتباط 
األهداف املنشودة لدى املتعلمني.

الشمولية2-  ويقصد بها قياس كل النواجت التعليمية للمقرر الدراسي.

أن  استخدام األسلوب العلمي في التقومي، مبعنى أن يتصف هذا األسلوب بالصدق 	- 
)يقيس ما وضع لقياسه( )والثبات:( )أن يعطي األسلوب النتائج نفسها عندما يعاد 

على املجموعة نفسها وفي الظروف واملوضوعية نفسها(.

األهداف  مجاالت  لقياس  ومتعددة  متنوعة  وسائل  باستخدام  والتكامل  	- التنوع 
التعليمية املختلفة.

إلى جنب منذ بداية  االستمرارية: بأن تسير عملية التقومي وعملية التدريس جنبًا 	- 
الفصل الدراسي حتى نهايته، وذلك ملعرفة متابعة مدى منو املتعلم وتقدمه نحو 

حتقيق األهداف املطلوبة.
خامسًا: وسائل وأساليب التقومي:

التي  االختبارات  أهمها  من  املتعلم  لتقومي  املستخدمة  الوسائل  من  مجموعة  هناك     
يستخدمها املعلمون للوقوف على مدى اكتساب املتعلمني للخبرات املطلوبة، وينبغي مراعاة 
الشروط األساسية الالزمة في إعداد االختبارات وتطبيقها وهي الصدق، والثبات، والتميز، 
والشمولية، وسهولة التطبيق، والتصحيح. وهي تنقسم إلى: اختبارات تشخيصية وأدائية 

وحتصيلية.
1- االختبارات التحصيلية:

  تنقسم االختبارات التحصيلية إلى ما يلي:
أ- االختبارات الشفوية:

السريع  التفكير  املتعلم على  لقياس مدى قدرة  الشفوية وسيلة جيدة  تعد االختبارات    
والتعبير عن أفكاره ومدى حتصيله للمادة العلمية.
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ب- االختبارات التحريرية:

  تنقسم االختبارات التحريرية إلى نوعني:
 1- االختبارات املقالية: )أسسها(:

  أن يراعي املعلم أسس وشروط إعداد اختبارات املقال التالية:

1 - أن يتم حتديد الهدف من السؤال قبل صياغته.

2 - أن تصاغ األسئلة صياغة واضحة محددة من حيث املطلوب.

	 - أن ال تستخدم عبارات غامضة تؤدي إلى حيرة وارتباك املتعلم(

	 - أن يكون السؤال متضمنًا جلزئيات تشكل قدرًا كبيرًا من املقرر الدراسي.

	 - أن ال تستخدم العناوين الرئيسية أو الفرعية باملقرر الدراسي.

على الرغم من أهمية االختبارات املقالية إال أنها:-

أ- ال تغطي جميع أجزاء املقرر الدراسي لذا فإن عامل النجاح فيها قد يعود إلى الصدفة.

ب- تتطلب وقتًا طوياًل للتصحيح.

ج- ذاتية التصحيح تعتمد نتائجها على احلظ.
2- االختبارات املوضوعية:

وتهدف إلى التخلص من النقد املوجه إلى االختبارات املقالية، ومتتاز بالتالي:

	 تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات واملوضوعية.

أجزاء املقرر الدراسي نظرًا لتعدد أسئلتها وتنوعها. تغطي أغلب 	 

توفر الوقت واجلهد	  في تصحيحها.

  والنقد املوجه إلى االختبارات املوضوعية، هو أنها حتتاج إلى وقت طويل وجهد كبير في 
عنها  اإلجابة  عند  للمتعلم  فرصة  تعطي،  وال  العلمية  وامل��ادة  اخلبرات  وجت��زئ  إعدادها، 
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لتنظيم أفكاره والتعبير عنها.
أ- أنواع االختبارات املوضوعية:

1 - االختيار من متعدد.

2 - املزاوجة.

	 - اإلكمال )اإلجابات القصيرة(.

	 - الصواب واخلطأ )أسئلة البديلني(.
1- االختيار من متعدد: )أسسه(

  يتكون السؤال في هذا النوع من االختيارات من جزأين: اجلزء األول: يتكون من سؤال أو 
عبارة تتضمن قطعة أو مشكلة مطبقة حتتاج إلى إجابة، اجلزء الثاني: يتكون من إجابات 
أو حلول محتملة للمشكلة، واحد منها فقط هو الصحيح، أو أنه أكثر احتمااًل أو أهمية 

من غيره.
 - أهم القواعد التي ينبغي أن يراعيها املعلم عند بناء هذا النوع من االختبارات:

أ - أن يصل عدد البدائل إلى )	( وكلما كان عدد البدائل كبيرًا قلل ذلك من إمكانية اإلجابة 
الصحيحة عن طريق التخمني.

ب - أال توضع اإلجابة الصحيحة في مكان ثابت بني بقية البدائل.

ج - أن تكون البدائل متجانسة في احملتوى والزمن والتركيب، فإذا كان أحد االختيارات في 
صيغة اجلمع يجب أن تكون جميع البدائل األخرى في صيغة اجلمع.

2- اختيار املزاوجة: )أسسه(

  وفيه يعطى املتعلم مجموعتني في عمودين، ميثل أحدهما إجابات على ما تطلبه العبارات 
في املجموعة األخرى أو عبارات مرتبطة بها، وتكون عبارات أحد العمودين مرقمة، ويطلب 

من املتعلم أن يضع أمام العبارات في العمود اآلخر األرقام التي ترتبط بها، 
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ويشترط عند بناء هذا النوع من االختبارات ما يلي:

أن تكون مكونات كل قائمة متجانسة وأال تصبح عملية املقابلة ال معنى لها. ويستطيع  أ- 
املتعلم االهتداء إلى اجلواب الصحيح دون معرفة حقيقية به.

أن تكون عبارات القائمة الثانية التي يتم االختيار من بينها أكثر عددًا من عبارات  ب- 
القائمة األولى.

3- اإلكمال وملء الفراغ )اإلجابة القصيرة(: )أسسه(

-  أن يراعي املعلم عند تصميم هذا النوع من االختبارات ما يلي:

ال  بدونها  التي  الكلمات  بعض  أو  كلمة  تنقصها  عبارة  في ص��ورة  األسئلة  تكون  أن  أ-  
يستقيم املعنى.

أن يترك الفراغ في نهاية العبارة ويفضل ترك الفراغ السم أو رقم أو تاريخ أو مصطلح  ب-  
أو مفهوم.

أن يتحاشى الكلمات الغريبة أو املصطلحات غير املألوفة للمتعلمني. ج- 

أال تذكر احلروف األولى من الكلمات املطلوب وضعها )في اإلكمال(. د- 

يكون الفراغ في أي جزء من عبارة أو فقرة، وعلى املتعلم أن يضع في كل فراغ الكلمة  ه�- 
التي تتماشى مع السياق العام، وهو يحتاج إلى دقة أكبر في اإلعداد )ملء الفراغ(.

4- الصواب واخلطأ: )أسسه(

  وهي عبارة إخبارية تتضمن معلومة معينة ويطلب من املتعلم حتديد ما إذا كانت هذه 
وقد  للجواب،  املخصص  املكان  في  إش��ارة معينة  بوضع  وذلك  أو خطأ،  املعلومة صحيحة 
يطلب من املتعلم في حالة إقراره بعدم صحة العبارة أن يعيد كتابتها في الصورة الصحيحة 
لها، ويستخدم إذا كنا نفرق بني احلقائق ووجهات النظر، وعندما نحاول حتديد ما إذا كانت 
املبادئ أو املفاهيم تنطبق على مواقف معينة أو ال تنطبق، وأن تكون البدائل أو اخليارات 
املمكنة ثنائية – وذلك عند محاولتنا وصف األشياء باستخدام عبارات من نوع نعم أو ال، 

صواب أو خطأ.
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 - إرشادات إلعداد فقرات صواب – خطأ:

اجعل الفقرة أو العبارة حتتوي على فكرة رئيسة واحدة حتى ال تكون مضللة. أ- 

أو خطأ متامًا مع جتنب  الفقرة صحيحة متامًا،  املعطاة في  املعلومة  أن  تأكد من  ب-  
استخدام الكلمات الغامضة مثل: غالبًا، نادرًا، أحيانًا.

 ج-  اجعل الفقرة أو العبارة قصيرة ومكتوبة بلغة واضحة.

إذا كانت العبارة أو املعلومة تتضمن رأيًا اذكر معها اسم صاحب الرأي.  د- 
- مناذج من األسئلة املقالية واملوضوعية:

فيما يلي مجموعة من األسئلة املقالية واملوضوعية متثل منوذجًا لقياس بعض األهداف:
أواًل: األسئلة املقالية:

1 - عرف مفهوم النمو السكاني./ ما املقصود بالنمو السكاني؟ )مستوى التذكر(.

تفسر  مب��اذا  واجلنوبي./  الشمالي  الكرة  نصفي  في  األربعة  الفصول  اختالف  فسر   -  2
اختالف الفصول األربعة في نصفي الكرة الشمالي واجلنوبي؟ )مستوى الفهم(

	 - اشرح العالقة التي تربط بني علم اجلغرافيا وبني غيره من العلوم./ ما العالقة التي 
تربط بني علم اجلغرافيا وبني غيره من العلوم األخرى؟ )مستوى الفهم(.

	 - إذا كانت درجة حرارة مكان ما في العالم 20 درجة مئوية في فصل الشتاء، فكم تعادل 
هذه الدرجة من الدرجات الفهرنهيتية لذلك املكان. )مستوى التطبيق(.

	 - علل ملا يلي تعلياًل جغرافيًا: )مستوى التحليل(

يرتبط علم اجلغرافيا ارتباطًا وثيقًا بغيره من العلوم اإلنسانية. أ- 

ب- يرتبط قيام الصناعة ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الطبيعية والبشرية.

)مستوى  واملسافة  الكتلة  حيث  من  اخلارجية  والكواكب1-   الداخلية  الكواكب  بني  قارن 
التحليل( .

العالم الطبيعية في أطلسك املدرسي صفحة وادرسها بدقة ثم: )مهارة  انظر خريطة 2- 
قراءة اخلريطة(.
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أ - استخرج منها مظاهر السطح لقارتي آسيا وأفريقيا.

أستراليا  ق��ارة  من  لكل  السطح  مظاهر  توزيع  في  واالخ��ت��الف  الشبة  أوج��ه  ب -  اكتب 
واألمريكتني.

ج- ميز القارة التي تسودها املرتفعات أكثر من غيرها من القارات.

د- فسر العالقة بني مظاهر السطح واملناخ والبيئات في قارة إفريقيا.

	- اكتب فيما يلي ما ال يقل عن خمسة أسطر: )مستوى التركيب(

أ- مشكلة الفقر في الدول النامية.

ب- وظائف املدن احلديثة في العالم.

ج- العوامل املؤثرة في توزيع السكان على سطح األرض حاليًاَ.

د- القوى الداخلية املؤثرة في تشكيل سطح األرض.

ه�- أهمية الغالف املائي والغالف الغازي للحياة البشرية.

9- ما الذي سيحدث إذا توقفت احلركة احملورية واالنتقالية لألرض ال قدر الله )مستوى 
التقومي(.

10- لو كنت مسئواًل عن هيئة عاملية حلماية البيئة من التلوث، ما اإلجراءات التي ستتخذها 
لوقاية الدولة النامية من التلوث البيئي. )وجداني(.

ثانيًا: مناذج من األسئلة املوضوعية:

اإلكمال، وملء الفراغ:    -1
تتبع شبه جزيرة كاليفورنيا إقليمًا مناخيًا يسمى ........... )مستوى تذكر(

الصواب واخلطأ:  -2
)مستوى  املكانني  بني خطي طول  الفرق  دول��ة مبقدار  ألية  احمللي  الوقت  يختلف 

الفهم(.
االختيار من متعدد:  -	

الغابات  فإن  لألخشاب  كمصدر  املخروطية  والغابات  املدارية  الغابات  بني  قارنا  ما  إذا   - أ 
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املخروطية تتميز عن الغابات املدارية بأن أخشابها:
1- متنوعة في مساحة قليلة من األرض.

2- خفيفة الوزن يسهل نقلها إلى مناطق تصنيعها.
	- سهلة التشغيل والتشكيل على الرغم من متانتها.

	- كبيرة اإلنتاج ووصل إنتاجها نحو 		.02	 ألف متر مكعب.
 ب - إذا كنت مديرًا لشركة جتارية عاملية مشهورة ورصيد حسابك مبلغًا وقدره تسعة ماليني 

دوالر، وترك لك حرية إنفاقه، ففي أي مما يلي تنفقه؟ وملاذا؟
1- في مشروع تربوي بإنشاء مركز للتعليم عن بعد في بلدك.

2- في مشروع اقتصادي بإنشاء مصنع متطور إلنتاج الغذاء في بلدك.
	- في مشروع ملكافحة التلوث البيئي في الدول النامية.

	- في مشروع خيري بإنشاء صندوق ملساعدة الفقراء وضحايا الكوارث الطبيعية في دول العالم.
املزاوجة )املطابقة(:   -	

أ- اختر من القائمة )ب( ما يناسب القائمة )أ( بوضع الرقم في املكان املناسب )مستوى 
التركيب(:

القائمة)ب( التعريفاتالرقمالقائمة )أ( الصخور

الصخور الرسوبية 
العضوية

1- هي الصخور التي تتكون نتيجة ترسيب مركبات معدنية مختلفة 
بعد تبخر املياه وبعض احملاليل التي كانت مذابة فيها

الصخور الرسوبية 
امليكانيكية

التي  الصخور  ومفتتات  حطام  من  تتألف  التي  الصخور  هي   -2
جتمعت ومتاسكت جزئياتها مكونة طبقات رسوبية.

الصخور الرسوبية 
الكيميائية

	- هي الصخور التي تتكون من جتمع بقايا احليوانات والنباتات 
البحرية والبرية

	- هي الصخور التي حتولت عن حالتها األصلية األولى إلى حالة 
املعدني عما  وتركيبها  الصخري  أخرى جديدة غيرت في نسيجها 

كانت عليه من قبل.
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ب- إذا كان الوقت احمللي في لندن 10 صباحًا فما هو الوقت احمللي لكل من املدن التالية:؟
)ب( الوقت احملليالرقم)أ( املدن

)1( 0	.	 صباحًامرسيليا على خط طول 5 شرقًا

)2( 	6.0 مساًءبنغازي على طول 20 شرقًا

)	( 		.	 صباحًااإلسكندرية على خط طول 0	 شرقًا

)4( 6	.9 صباحًامانيال على خط طول 121 شرقًا

)5( 10.20 صباحًاطنجة على خط طول 6 غربًا

)6( 11.20 صباحًاداكار على خط طول 	1 غربًا

)	( 12 ظهرًابيتسبرج على خط طول 0	 غربًا

)	( 1 مساًء

)مستوى التطبيق(
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5
10- *%20=

2	

      عدد الساعات الدراسية
الدرجة الكلية       عدد الساعات الكلي 

مثال احملورالثالث+ 

)درجات األسئلة املوضوعية= 0	% من الدرجة الكلية أي 1	 درجة(

 )درجات األسئلة املقالية= 0	% من الدرجة الكلية أي 6	 درجة+12 للسؤال االختياري= 		 
درجة(

ثانيًا: حتديد الوزن النسبي للعمليات العقلية )األهداف( اتبع ما يلي:

مجموع درجات املستوى
*100 املجموع الكلي للدرجات )62(

مثال: مجموع درجات مستوى معرفة املفاهيم وتذكر احلقائق وفهم املعلومات واملفاهيم 
1	=

=
1	

%22.6 = 100* 62

أواًل: العمليات اإلجرائية:
1- الستخراج الوزن النسبي للمحتوى اتبع ما يلي:

عدد الساعات الدراسية

*100 عدد الساعات الكلي

مثال جغرافية السكان =

 2- الستخراج الدرجات املستحقة اتبع مايلي:

5
1	 *2.	=

2	
درجة لألسئلة املوضوعية جغرافية السكان

5
=9.	 درجات* 		

2	
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سابعًا: منوذج اختبار حتصيلي: )مقرر مبادىء علم اجلغرافيا(
بسم الله الرحمن الرحيم 

)األسئلة في 12 صفحة(
دولة الكويت

وزارة التربيــــــة

امتح��ان نهاي�ة الف�ترة الدراسية الثاني�ة للصف احلادي عش�ر للنظام املوحد 
املجال الدراسي : مبادئ علم اجلغرافي�ا)القسم األدبي( الزم�ن ساعتان ونص��ف

إرشادات مهمة

قبل البدء باإلجابة تأكد من أن :

•عدد أوراق أسئلة االختبار )12ورقة(. 	

•عدد األسئلة )	أسئلة(.  	

د( .  • السؤال االول إجباري ويتكون من ) أ –  ب – ج – 	
اخلامس( اختيارية • األسئلة )الثاني – الثالث – الرابع – 	

بحيث تختار منها ثالثة لتجيب عليها واترك واحدًا منها.
• جيدًا لتتمكن من اإلجابة عليه بشكل صحيح. أقرأ كل سؤال	

• قبل تسليم الورقة. راجع جميع إجاباتك	
. • اكتب بالقلم األزرق وال تستخدم األلوان األخرى	

                
               متنياتنا لكم بالتوفيق

امتحان نهاي�ة الف�ترة الدراسية الثاني�ة للصف احلادي عشر للنظام املوحد
املجال الدراسي: مبادئ علم اجلغرافيا )القسم األدبي( الزم�ن ساعتان ونص��ف
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السؤال األول : ) إجباري(  ويتكون من )أ – ب – ج - د(:

) أ( أكمل اجلمل التالية مبا يناسبها :
1 - مصطلح )اجلغرافيا( ظهر منذ العهد اإلغريقى وكان معناه ..............................
...........................................................................................................

2 - مقياس رسم اخلريطة )000:1	( يدل على أن اخلريطة من النوع ذي املقياس ...........
............................................................................................................
	 - طبقة قشرة األرض التي تتكون من صخور جرانيتية ، يطلق عليها اسم .................

 ................................................................................
	 - الشكل املقابل ميثل احد أنواع الطيات اإللتوائية والذي يطلق

عليها اسم ...................................................................

	 - الشكل املقابل ميثل مظهر من مظاهر الكثبان الرملية 
الناجتة عن فعل الرياح كعامل إرساب يطلق عليه اسم ...............

6 - يصل متوسط كمية األمالح الذائبة لكل 1000 جرام من مياه
البحار واحمليطات حوال��ي ................................................  

) ب( اختر اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التي تلي كل عبارة وضع حتتها خط : 
عن سطح األرض وبلوراتها كبيرة  الصخور النارية التي تصلبت على أعماق بعيدة )1( 

احلجم تسمى :
 )الصخور اجلوفية – الصخور املتداخلة – الصخور الطفحية – الصخور البركانية(.

الطبيعية والبشرية واالقتصادية   دراسة العالقات املكانية للظواهر واخلصائص )2( 
وتطبيقها على مكان ما بقصد إظهار الشخصية اجلغرافية لهذا املكان، يطلق عليها 

اجلغرافيا:
)الطبيعية     –      البشرية   –    التاريخية   –     اإلقليمية(. 

1000جرام

من مياه البحار واحمليطات

أمالح
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) الصفحة الثانية(
تابع : مبادىء علم اجلغرافيا )القسم األدبـي( للصف احلادي عشر 

  دلتا نهر النيل من)	(  أمثلة الداالت ذات النوع:
      )املثلث الشكل – ما يشبه قدم الطائر – الدلتا اخلليجية – الدلتا احلدباء.( 

 الطبقة التي تقع أسفل قشرة األرض)	(  ويبلغ سمكها 2900 كم أسمها:
      )  الوشاح   –    النايف    – النواة اخلارجية – النواة الداخلية.( 

)	( الشكل املقابل ميثل مظهرًا من املظاهر الناجتة عن:
      )التعرية النهرية–  املياه اجلوفية –   إرساب البحر– إرساب الرياح.( 

 عمليات التجوية الكيميائية)6(  ليس من بينها:
      )التميؤ  –    األكسدة    – التفاوت احلراري–  الكربنة (. 

)ج(  صنف املظاهر اآلتية حسب العامل املسبب لها في اجلدول التالي:
  االسكرز – السهول الفيضية – أودية الكارست – اليارداجن – األلسنة و اخلطاطيف 

 – الكام – املوائد الصخرية – بالوعات اإلذابة. 

اجلليدالبحرالرياحاملياه اجلوفيةاملياه اجلارية
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)الصفحة الثالثة(
تابع : مبادىء علم اجلغرافيا)القسم األدبـي( للصف احلادي عشر 

) د(  أمامك خريطة للعالم الحظها بدقه ثم اجب عما يليها من األسئلة :

غانًا والذي يعتبر نقطة التقاء خط الطول جرينتش  احمليط الذي يقع فيه خليج )1( 
بخط االستواء، ميثله على اخلريطة احلرف .............. .

والتي ظهرت بسبب احلركة اإللتوائية في  القارة التي توجد بها مرتفعات أطلس )2( 
الزمن اجليولوجي الثالث، ميثلها على اخلريطة الرقم …............. .

رقم . ................ تيار اخلليج الدفيء ميثله على اخلريطة السهم )	( 
درجة على مقياس ريختر  القارة التي حدث بها زلزال بلغت شدته حوالي 09	 )	( 

أواخر عام 	200م وأدى إلى مصرع 0		 ألف نسمة، ميثلها على اخلريطة الرقم 
. ..............

)	(  احمليط الذي يقع فيه خانق )ماريانا( وبعمق 	00	.11 م والذي يعتبر أعمق خانق 
على وجه األرض، ميثله على اخلريطة احلرف ............... .

القارة التي)6(  تنتشر بها ظاهرة الفيوردات، ميثلها على اخلريطة الرقم ................ 

                                                       
الدرجة : فق�ط ............................ال غي���ر

22
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ب
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9

ج
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)الصفحة الرابعة(
تابع : مبادىء علم اجلغرافيا )القسم األدب�ي( للصف احلادي عشر 

األسئلة االختيارية : أجب عن ثالثة أسئلة فقط من األسئلة األربعة التالية :
السؤال الثاني : )اختياري( ويتكون من ) أ – ب – ج – د( :

) أ(علل ملا يلـي تعليال جغرافيـــا :

)1( يطلق على علم اجلغرافي�ا أسم أم العلوم .
........................................................................................................• 	

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

)2( تختلف قوة اإلشعاع الشمسي من مكان آلخر على سطح األرض .
......................................................................................................... < 
......................................................................................................... <
......................................................................................................... <
......................................................................................................... <
......................................................................................................... <

) ب( أجب عن املسألة التالية باتباع اخلطوات الصحيحة :

> أقيمت مباراة لكرة القدم في مدينة لندن الواقعة على خط جرينتش بني فريقي 
مانشستر وليفربول في متام الساعة الرابعة عصرًا ، فكم ستكون الساعة في مدينة 

مسقط عند إقامة املباراة؟ ليستطيع سكان مدينة مسقط مشاهدتها ، علمًا بأن مدينة 
مسقط تقع على خط طول 60 شرقًا .



91

 احل��ل : 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................



92

)الصفحة اخلامسة(
تابع : مبادئ علم اجلغرافيا )القسم األدب�ي( للصف احلادي عشر 

 
)ج( فرق بني املصطلحات اجلغرافية التالية من خالل التعريف والرسم :

من 
حيث

املسالت البحريةاجلروف البحرية

التعريف

الرسم

)د( ماذا يحدث إذا لم يكن لألرض غالف مائــي؟
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................ ...............

                
                                                   

                                                                                
                              الدرجة : فقط...............................ال غير 

16
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)الصفحة السادسة(
تابع : مبادىء علم اجلغرافيا )القسم األدب�ي( للصف احلادي عشر

 
السؤال الثالث: )اختياري( ويتكون من ) أ – ب – ج – د( :

) أ( اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
   تستمد اجلغرافيا املعاصرة معلوماتها من مصادر متعددة، منها اخلرائط ، وال تقتصر 

أهمية اخلريطة على إفادة علم اجلغرافيا وحده، بل قد تستفيد منها العلوم األخرى، 
وعند إنشاء اخلريطة ينبغي إيضاح االجتاهات املختلفة عليها، لتسهم في توجيه 

اخلريطة ، وتتألف اخلريطة من عدة عناصر أساسية حتدد أبعادها وتفسر معلوماتها 
وأبعادها الطبيعية .

)1( عرف ما حتته خط .
...................................................................................………................. <
............................................................................. ..............................
............................................................................................................
............................................................................................................

)2( تتضمن اخلريطة ثالثة أنواع من االجتاهات ، ميز بينها من خالل إكمال 
اجلدول التالي :

الرمزالتعريفاالسم

ال����������ش����������م����������ال 
احلقيقي 

أو اجلغرافي

القطب  نقطة  إل��ى  يشير  ال���ذي  االجت���اه  ه��و 
أقواس  نهايات  اجتاهات  مع  ويتفق  الشمالي 

خطوط الطول.

ي����رم����ز ل�����ه ب���خ���ط في 
أعاله 

جنم��ة. 
  الشمال

املغناطيسي
....................................................<
......................................................

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

 الشمال
اإلحداثي

....................................................<

......................................................
...........................
...........................
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)2( أمامك خريطة لدولة الكويت ، من خالل دراستك للعناصر
 األساسية التي تتألف منها اخلرائط احلديثة ، أكتب العناصر 

األساسية الناقصة في اخلريطة التالية:
..................................................................... )1(
..................................................................... )2(
..................................................................... )	(
..................................................................... )	(
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)الصفحة السابعة(
تابع : مبادىء علم اجلغرافيا )القسم األدب�ي( للصف احلادي عشر 

 
) ب ( عرف املصطلحات اجلغرافية التالية :

)1( املد واجلزر:.........................................................................................

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

............................................................................................................
)2( الزالزل: ............................................................................................
............................................................................................................

 ............................................................................................................
............................................................................................................
)	( النيازك : ...........................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

  
)ج( قارن بني التيارات الباردة والتيارات الدفيئة من حيث التعريف واألمثلة:

التيارات الدفيئةالتيارات الباردةوجه املقارنة

  التعريف
 ...............................<
 .................................

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

 ...............................<
 .................................

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

مثاالن لكل 
منها

. .............................<

. .............................<
. .............................<
. .............................<
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)الصفحة الثامنة(
تابع : مبادىء علم اجلغرافيا )القسم األدب�ي( للصف احلادي عشر 

) د( علل ملا يلـي تعلياًل جغرافيًا :

حدوث حركة1 )) املد واجلزر :
........................................................................................................... 
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................

الناظر للقبة السماوية نهارًا ال يرى مجموعات1 )) النجوم املختلفة في السماء .
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................

                                                  
                            الدرجة : فقط...............................ال غير 

16
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)الصفحة التاسعة(
تابع : مبادئ علم اجلغرافيا )القسم األدب�ي( للصف احلادي عشر 

السؤال الرابع :)اختياري( ويتكون من ) أ – ب – ج( :
) أ( ما الفرق بني كل من :؟

ظاهرات السطح التي تنتج عن عملية 
التذرية

ظاهرات السطح التي تنتج عن عملية 
البري

. ............................................ -1

. ............................................ -2
. ....................................... -1
. ....................................... -2

) ب( اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
)على الرغم مما تسببه البراكني وثوراتها من دمار ملواقع مختلفة على سطح األرض، فإن 
لها في الوقت نفسه فوائد ومنافع جمة، تعود باخلير على األرض نفسها وعلى بقائها في 

الفضاء السماوي دون انفجار ، وباملنفعة والبركة على سكان األرض(.

ً للفقرة السابقة .  ضع عنوانًا مناسبا)1( 
............................................................................................................

 اكتب نقطتني عن أهمية البراكني وتأثيراتها في تضاريس)2(  سطح األرض. 
 ..........................................................................................................<
............................................................................................................
 ..........................................................................................................<
............................................................................................................

. ارسم شكاًل توضح من خالله عناصر املخروط البركاني1 ))
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)الصفحة العاشرة(
تابع : مبادئ علم اجلغرافيا)القسم األدب�ي (للصف احلادي عشر 

) ج( الحظ اجلدول التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :

الكثافة كجم / م 2 الكوكبالرقم
بالنسبة للماء

سرعة دورانه حول 
الشمس

6	.29 كم / ث2	.	األرض1
	1 كم / ث	.1املشترى2
		 كم / ث1	.	عطارد	
9.6 كم / ث	.0زحل4
		 كم / ث	2.	الزهرة5
	2 كم / ث9.	املريخ6

اجلدول حقيقة مهمة ومحددة : استخرج من 1 ))
.......................................................................................... < 
رتب الكواكب الواردة في اجلدول حسب بعدها عن الشمس ، وفق الرسم التالي :

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

)	( استعن بالرسم البياني التالي في حتويل كثافة الكواكب )الزهرة – املريخ – املشترى 
– زحل( الواردة في اجلدول من األرقام إلى الرسم باألعمدة البيانية :

                                                               الكثافة كجم / م للماء
                                                   6                                      

صفر         
الكواكب  زحل     املشتري     املريخ        الزهرة   

الدرجة : فقط ...............................ال غير 
16

الشمس
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)الصفحة احلادية عشرة(
تابع : مبادئ علم اجلغرافيا )القسم األدب�ي( للصف احلادي عشر 

السؤال اخلامس : )اختياري ( ويتكون من ) ا - ب - ج - د(  :
)1( أكمل املخطط التالي مستعينًا بالبيانات الواردة فيه :

)ب( أمامك مجموعة من الرسومات اجلغرافية، اكتب أسمائها اجلغرافية، ثم 
عرفها تعريفًا جغرافيًا وذلك حسب بنود اجلدول التالي :

التعريفاالسم اجلغرافيالرسم

الصخور النارية

الصخور النارية

امليكانيكية

أنواع صخور الغالف الصخري لألرض
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)الصفحة احلادية عشرة(
تابع : مبادئ علم اجلغرافيا )القسم األدب�ي( للصف احلادي عشر 

)ج( اكتب األسباب التي أدت إلى حدوث كل مما يلــي :

التيارات البحرية

النافورات
والينابيع احلارة

الفصول األربعة

)د( فرّق بني كل مما يلي :
النقل النهريالنحت النهري

خرائط التوزيعاتاخلرائط العامة

                                            
                                    الدرجة : فقط......................ال غير 

انتهت األسئلة
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ثامنًا: منوذج اختبار حتصيلي: )مقرر قضايا البيئة و التنمية املعاصرة(

) األسئلة في 10 صفحات(
دولة الكويت
وزارة التربية

امتح��ان نهاي�ة الف�ترة الدراسية الثانية للصف الثاني عش�ر للنظام املوحد
املجال الدراسي: قضايا البيئة والتنمية املعاصرة –القسم األدبي – الزمن ساعتان ونصف

أجب عن األسئلة اآلتية
   السؤال األول / إجباري       ويتكون من ) أ ، ب ، ج ، د ، ه�(

) أ( أكمل العبارات التالية مبا يناسبها مما درست:
1- أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليوم العاملي للبيئة في تاريخ

2- الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ويستمد منه مقومات احلياة يسمى
	- نسبة الطاقة الناضبة من حجم الطاقة املستخدمة عامليًا في عام 2006 نحو......... %

	- تنقسم البيئة إلى قسمني أساسيني هما البيئة الطبيعية والبيئة
	- عملية استخدام النفايات املنزلية في إنتاج غاز امليثان تسمى 

 
)ب( أكمل البيانات على املخططات التالية :

1-         املنظمات الناشطة في مجال األمن الغذائي العربي 

2-        العوامل البشرية املسببة للتصحر في دولة الكويت 
       

   استغالل املواد 
     احملجرية                                    

#
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تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للص�ف الثاني عشر 

       تابع السؤال األول 
) ج( اخــتر البديل املناسب من بني البدائل التاليــــة:

1 - نسبة ما تسهم به املياه العذبة في العالم من مجموع اإلنتاج السمكي يبلغ:
) %	 -     %	    -   %2  -    %1 (      

2 - املدينة التي عقد بها أول مؤمتر عاملي للبيئة عام2	19م حتت إشراف األمم املتحدة 
اسمها:

)  استوكهلم - نيويورك - ريودى جانيرو - كيوتو (
	 - تتحول النباتات املفيدة إلى نباتات غير مرغوبة وضارة بالبيئة في مرحلة تصحر 

تسمى:
) الطفيف  - املعتدل  - الشديد    - الشديد جدًا (    

	 - تأسست منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة( الفاو( في 10/16 من العام امليالدي:
)   19		 -   19	0 -   19		 -  19	0 (    

	 - القارة األقل من حيث توفير املياه النقية لسكانها عام 2001 م أسمها:
) استرالي�ا  - أوروب�ا   - أفريقي�ا   - آسي��ا(    

)د( اكتب املصطلح اجلغرافي أمام كل عبارة من العبارات التاليـة: 

1- )         ( جميع املصادر التي ميكن احلصول منها على املياه .
2- )         ( مرور حوض النهر في أقاليم دول مختلفة .

	- )         ( تدهور وانخفاض في خصوبة األرض الزراعية املنتجة. 
	- )         ( قناة مائية لها مصدر من فجوة في مكان مرتفع في طبقة صخرية.

) ه�( اختر من القائمة ) أ( ما يناسب القائمة )ب( بوضع الرقم في املكان املناسب:

القائمة )ب(الرقم القائمة )أ(الرقم
البرازيلأكثر دول العالم استغالاًل للطاقة الكهرو ريحية.1
اليابانمن الدول الرائدة في استخدام عملية املد واجلزر في توليد الكهرباء. 2
فرنسادولة اهتمت باستخدام( الكحول اإلثيلي( كوقود للسيارات .	

الواليات املتحدة
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تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للصـف الثاني عشر 

 األسئلة االختيارية / اختر ثالثة أسئلة من الثاني حتى اخلامس من األسئلة التالية:

       السؤال الثاني / اختياري        ويتكون من ) أ ، ب ، ج ، د(

) أ( عــرف املصطلحات التالية:

1 - النظام اإليكولوج�ي:

2- التنمية املستدمية:

) ب( ما الفرق بني أبعاد البيئة األساسية التاليــة:؟
البعد القيميالبعد االقتصاديالبعد اإليكولوجي
....................... <............................. <............................. <

)ج(               بسم الله الرحمن الرحيم

{ صدق الله العظيم {

ما رأيك بالتوسع في زراعة النبات الذي تشير إليه اآلية الكرمية السابقة؟ مع تعليل ذلك. 
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تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للصـف الثاني عشر 

  تابع السؤال الثاني 

)د(  فرق بني التالي : 

االجنراف املائ��ياالجنراف الريح��ي

.......................................<

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

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

.......................................<

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

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

تغدق التربة متلح الترب��ة
.......................................<

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

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

.......................................<

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

.........................................
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تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للصـف الثاني عشر 
    السؤال الثالث / اختياري      ويتكون من ) أ ، ب ، ج ، د(

)أ( )تنطلق الطاقة النووية أثناء انشطار واندماج النواة الذرية ، وهناك عدة مخاطر تواجه 
العالم نتيجة انتشار املفاعالت النووية(. 

في ضوء العبارة السابقة أجب عما يلي :
) أ( عرف ما حتته خط :

1- الطاقة:...............................................................................................
2- عدد مخاطر انتشار املفاعالت النووي�ة .

............................................................................................................
) ب( أجب عن التالي :

حتقيق األم�ن الغذائي خليجي��ًا.؟  م�ا هي سبل - )

 أ - .......................................................................................................

ب - .......................................................................................................

ج - .......................................................................................................

2- ماذا تتوقع إذا كانت نسبة املياه العذبة في العالم 	9% ونسبة املياه املاحلة 	%.

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

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

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

............................................................................................................
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تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للصـف الثاني عشر 

   تابع السؤال الثالث     

)ج( عدد مصادر االختالل في النظم البيئية .
أ- .........................................................................................................

ب- .......................................................................................................

....................................................................................................... ج- 
د- ........................................................................................................

) د( انظر إلى خريطة دول حزام اجل�وع األفريقي، ثم أجب عل��ى األتي  :

..........................1- تقع دول حزام اجلوع بني دائرتي عرض 
.......................... 2- من أمثلة دول حزام اجلوع دول��ة 

1- 	- من أمثلة األمراض الغذائية :

 -2
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تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للصـف الثاني عشر 

    السؤال الرابع/ اختياري       ويتكون من ) أ ، ب ، ج( 

أ - شكلة الغذاء من القضايا البيئية التي تتصدر االهتمام العاملي.

   عل��ى ضوء العبارة السابقة فرق بني التالي:

مشكلة سوء التغذية مشكلة اجل�وع
.........................................

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

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

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

) ب( اكتب عن التالي : 

اإلنسان والبيئة . مراحل تطور العالقة بني - )

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

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

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

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

استراتيجيات حماية البيئة وإدارتها .

  أ – ................................................................................. . 

 ب – ................................................................................ . 

 ج - ................................................................................. . 
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تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للصـف الثاني عشر 

   تابع السؤال الرابع     

) ج( أجب عمــا يلي :

1- اذكر مخاط��ر التصح��ر .

أ –.......................................................................................................

ب –.......................................................................................................

ج-.........................................................................................................

2- سجل خطوات حتقيق اإلستراتيجية املقترحة لصيانة املوارد .

أ –........................................................................................................

ب - .......................................................................................................
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تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للصـف الثاني عشر 

    السؤال اخلامس/اختياري        ويتكون من ) أ ، ب ، ج(

) أ( عرف املصطلحات التاليـــة:

   1- األم�ن الغذائي:...................................................................................

   2- تليفود:............................................................................................

) ب( استعن باجلدول البياني التالي في اإلجابة عن األسئلة التي تليه:

قيمة الواردات الغذائية لدول املجلس ما بني عامّي )6	- 	200م( )مليون دوالر(

	200م1	619	19مالسنةالرقم

			2	2	11	اإلمارات1

	29	16	9البحرين2

	9			1		1		1السعودية	

	6			22	ُعمان4

06	6	1		قطر5

	999		16	الكويت6

كانت  مب تبرر انخفاض قيمة الواردات الغذائية في الدولة رقم )	( عام 	200م عم�ا 1- 
عليه عام 1	19م.؟

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

2- حول الواردات الغذائية في الدولتني )2( و)6( إلى منحنى بياني جلميع السنوات .    

الدولة



110

تابع / قضايا البيئة والتنمية املعاصرة – القسم األدبي – للصـف الثاني عشر 

   تابع السؤال اخلامس     

)ج( علــل ملــا يأتي:

1- ظه��ور مشكلة الغذاء في العال���م .

2- ظهور مشكلة التصحر في العال����م .

تأسيس صندوق األمم املتحدة لرعاية	-  الطفولة )اليونيسيف( .

مع أطيب التمنيات بالتوفيق و النجاح
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مراجع الفصل الثالث

أ- املراجع العربية:

1- د. أحمد سليمان عودة: »القياس والتقومي في العملية التدريبية« إربد: املطبعة الوطنية 
)		19م( ص ص1-19	، 9	-	9.

التربوية(.  واملقاييس  )االختبارات  أحمد ظفر  الوهاب  عبد  د.  2- د. حسن علي سالمة، 
الطائف: مكتبة املنهل، )1990م( ص ص	66-2، 6	1-	16.

م(  د. رجاء محمود أبو عالم )قياس وتقومي التحصيل الدراسي( الكويت: دار القلم )		19	- 
ص ص22-5، 		-		، 219-109، 		2-		2، 	29-	0	.

	- د. سبع محمد أبو لبده )مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي( عمان: كلية التربية-
اجلامعة األردنية، )		19م( ص ص9-	2، 61-		1، 		2-			.

إدارة  تونس:  التحصيلية(  االختبارات  بناء  في  املعلم  )دليل  ع��دس،  الرحمن  عبد  	- د. 
البحوث التربوية املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )9	19م( ص ص96-21.

التربية  في  والتقومي  االختبار  أساليب  )مترجم(،  التل  د. سعيد  الناشف،  امللك  6- عبد 
والتعليم(.

والتكويني(.  التجميعي  الطالب  تعلم  )تقييم  وآخرون، )مترجم(  املفتي  أمني  	- محمد 
القاهرة: املركز الدولي للترجمة والنشر )1	19م( 

	- د. محمد زياد حمدان، )تقييم التحصيل وعملياته وتوجيهه للتربية املدرسية( عمان: 
دار التربية احلديثة )6	19(م ، ص ص	9-10	1.

العلم للماليني  دار  التعلم أسسه وتطبيقاته( بيروت:  زياد حمدان، )تقييم  9- د. محمد 
)0	19م( ص ص1	2-	0	.
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ب- املراجع األجنبية: 
-( Banks, James A., Clegg, Ambrose A., Teaching Strategies for the Social Studies, 
New York: Longman, (990. pp. 497-469.

-( Bloom, Benjamin S. et al. handbook on formative and summative Ecaluation of 
Student Learning. New York: Me Graw- Hill Book co., (97(. pp. ,(4(-(8( ,(9(-(4( 
496-447

-( Berg, Harry D., Evaluation in Social Studies)(5th Yb) washingtion D.C.: National 
Council for the Social Studies (965.

-4 Gron Lund, Norman E., Measurement And, Evaluation in teaching)4th Ed) New 
York: Macmillan Publishing Co., Inc., (98(. pp. ((6-((( ,(5-(.

-5 Sanders, Norris m., Classroom Questions. What Kinds? New York: Harper &Row 
Publishers (966 pp. (59-((9.
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الفصل الرابع
مقرر» مبادئ علم اجلغرافيا« 

مناذج من إعداد الدروس اليومية من فصول الكتاب

•أهداف الفصل الرابع: 	

- األهداف التي يسعى هذا الفصل إلى حتقيقها:
1 - تنمية مهارات إعداد الدروس اليومية ملقرر مبادئ علم اجلغرافيا.

2 - تنمية مهارات تدريس مبادئ علم اجلغرافيا.
يتوقع من املعلم بعد قراءة هذا الفصل للدروس اليومية بوضوح ودقة أن 

يكون قادرًا على أن:

1 - يصوغ األهداف السلوكية للدروس اليومية بوضوح ودقة.

2 - يختار األنشطة االستهاللية التي تستثير انتباه املتعلمني للدرس.

	 - يحلل محتوى الدروس اليومية بدقة.

4 - يطبق األساليب التدريسية املناسبة والفعالة.

5 - يختار األنشطة التعليمية واملعينات املناسبة على حتقيق األهداف املطلوبة.

6 - يصوغ أنواع من األسئلة املقالية واملوضوعية بدقة ميكن عن طريقها قياس مدى 
حتقيق األهداف املرسومة.

	 - ينفذ خطة الدروس اليومية بشكل سليم ومتكامل وفعال.
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 »مقرر « مبادئ علم اجلغرافيا
مناذج من إعداد الدروس اليومية من فصول الكتاب 

احملوراألول- الفصل األول
مفهوم علم اجلغرافيا وعالقته بالعلوم األخرى

أ-  محتوى الفصل األول - العودة لكتاب الطالب املقرر.
ب-  األهداف التي ينبغي أن يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل 

تدريس الفصل األول:

1-  ينبغي أن يحرص املعلم خالل تدريس هذا الفصل من املقرر الدراسي على تقدمي مفهوم 
متكامل وواضح لعلم اجلغرافيا، يبرز فيه مفهوم علم اجلغرافيا تعريفًا إجرائيًا، وتطور 
مكونات عناصر البيئة الطبيعية ونشاط اإلنسان وبنظرة شمولية لكافة هذه العناصر، 
ويحسن أن يوجه املعلم املتعلم إلى الرجوع إلى استخدام املقرر الدراسي وقراءة تفاصيل 
لذا  املعارف،  إلثراء  خارجي  مرجع  استخدام  إلى  باإلضافة  الطبيعية،  البيئة  عناصر 

يفضل أن يعطى املتعلم األمثلة من واقع البيئة احمللية التي يعيش فيها.
البيئة  2-  ينبغي أن يبني املعلم مجموعة العلوم اجلغرافية التي تختص بدراسة عناصر 
الطبيعية التي متثل املسرح الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان، من أشكال سطح األرض 
يحياها  والتي  واحليوانية  النباتية  والكائنات  املائية  واملوارد  واحمليطات  والبحار  واملناخ 
بدراسة  تختص  التي  اإلنسانية  العلوم  مجموعة  توضيح  وكذلك  بيئته.  في  املتعلم 
الشخصية  إظهار  املعلم  وعلى  الطبيعي،  باجلانب  بدوره  يتأثر  الذي  البشري  النشاط 
اجلغرافية لإلقليم، وإمناء الشعور الوطني والعاملي عند دراسة الدول ومعرفة إمكاناتها 

االقتصادية.
	-  كما ينبغي أن يحرص املعلم على توضيح نوعية العالقة التي تربط بني علم اجلغرافيا 
بغيره من العلوم بدقة، مثل علم اجليولوجيا، وعلم األرصاد اجلوية، وعلم النبات، وعلم 
االقتصاد وعلم االجتماع وعلم السياسة، ويجعل املتعلم يستنتج تلك العالقة املتداخلة 
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الشامل  بالتخطيط  البيئية  املعطيات  اإلنسان  وأثر ذلك في استغالل  العلوم  بني هذه 
لكافة مشروعات التنمية التي ترتكز على أهمية اجلدوى االقتصادية لتلك املشروعات 

واملردودات البيئية التي تصون احلياة املستقبلية لإلنسان.
ج- األنشطة التعليمية و الوسائل:

ميكن أن يقوم املتعلمون حتت إشراف معلمهم مبمارسة األنشطة التالية خالل تدريس 
موضوعات الفصل األول من أجل حتقيق األهداف التي مت حتديدها:

والبيانات من مصادرها األصلية عن مفهوم علم اجلغرافيا وأهميته  املعلومات  1 -  جمع 
وفروعه وعالقته بغيره من العلوم، وذلك بالرجوع إلى املصادر املختلفة التي توجد في 

مكتبة املدرسة واملكتبات العامة ومكتبة كلية اآلداب بجامعة الكويت بعد قراءتها.
2 -  إجراء املقابالت مع املختصني بقسم اجلغرافيا كلية العلوم االجتماعية جامعة الكويت، 

وتسجيل ذلك على أشرطة لعرضها على املتعلمني.
	 -  إعداد تقارير وبحوث حول العالقة املتداخلة بني علم اجلغرافيا وبني العلوم األخرى. 

وأهمية علم اجلغرافيا في التخطيط البيئي الشامل واملشروعات االقتصادية.
املرئية وكذلك  برامجها اجلغرافية  الفضائية واالستفادة من  التلفاز  4 -  مشاهدة قنوات 

االستماع إلى املختصني وحديثهم عن اجلغرافيا وأهميتها في اإلذاعات الصوتية.
5 -  عقد الندوات واحملاضرات من قبل املختصني في هذا املجال باملدرسة.

من  السبورة  على  يدون  ما  وقراءة  الدراسي،  املقرر  من  لالستفادة  املتعلمني  6 -  توجيه 
معلومات وما يرسم من أشكال، أو مشاهدة ما يعرض على الشاشة بالشعبة الدراسية 
بواسطة جهاز العرض العلوي، أو فيلم فيديو يتناول علم اجلغرافيا: فروعه، وأهميته، 

وعالقته بالعلوم األخرى أو جزء منها.
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منوذج درس رقم )1(
احملوراألول: الفصل األول

 موضوع الدرس: أهمية علم اجلغرافيا 
 استخدام طريقة املناقشة

الصف و الشعبةاحلصة الدراسية:     اليوم والتاريخ        

أواًل: األهداف السلوكية التي يتوقع املعلم أن تتحقق بعد تدريس هذا املوضوع ، 
أن يكون املتعلم قادرًا على أن :

أ- األهداف املعرفية:
1 - يعرف مفهوم التخطيط، املشروع.

 2 - يفسر تسمية اجلغرافيا أم العلوم.

	  - يشرح دور اجلغرافيا واجلغرافيني في التخطيط للمشروعات اإلنشائية الكبرى في 
أجزاء من العالم.

4 - يشرح دور اجلغرافيا واجلغرافيني في عمليات التخطيط البيئي الشامل.

5 -  يعطي أمثلة حول املشروعات اإلنشائية الكبرى التي تعتمد على التوجيهات 
اجلغرافية.

6- يعلل ملا يلي:

أ- ميثل اجلغرافيون عنصرًا مهمًا في علم التخطيط الشامل للبيئة في الدول 
املتقدمة.

ب- للجغرافيا دور فاعل في عمليات التخطيط البيئي.
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	 - يقارن بني دور اجلغرافي وامليتيورولوجي في عمليات التخطيط البيئي.

التخطيط  في  واجلغرافيني  اجلغرافيا  علم  دور  أهمية  على  سليمًا  حكمًا  	 -  يصدر 
الشامل للمشروعات اإلنشائية واالقتصادية الكبرى وتنميتها في أنحاء العالم.

ب- األهداف النفس حركية: 

يكتب املتعلم تقريرًا موجزًا حول أهمية علم اجلغرافيا ودور اجلغرافيني في التخطيط 
الشامل للمشروعات اإلنشائية واالقتصادية.

ج- األهداف الوجدانية:

يقدر املتعلم أهمية دور علم اجلغرافيا واجلغرافيني في التخطيط الشامل للمشروعات 
اإلنشائية واالقتصادية الكبرى وتنميتها في أنحاء العالم.

ثانيًا: النشاط االستهاللي:

1 -   ميكنك دعوة متخصص كزائر للشعبة الدراسية ليتكلم عن دور اجلغرافيا  اجلغرافيني 
في مجال التخطيط للمشاريع اإلنشائية بدولة الكويت.

العالقات  وتوضيح  ومواقعها  واالقتصادية  العمرانية  للمنشآت  فيديو  فيلم  2 -  عرض 
املتداخلة بينها.

ذلك  ورب��ط  الكبرى  للمشاريع  التخطيط  ح��ول  خ��ارج��ي  مرجع  م��ن  فقرة  	 -  ق���راءة 
بالدرس.

ثالثًا: حتليل محتوى الدرس إلى مفاهيم و حقائق و تعميمات:
أ – املفاهيم : 

التخطيط، املشروع، وتوضيح معانيها.
ب- احلقائق:  

والعلوم  الطبيعية  العلوم  كافة  جناحها  ب��ني  جتمع  ألنها  العلوم  أم  1 -  اجلغرافيا 
اإلنسانية.
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2 -  اجلغرافيا ) علم بيئي( وظيفته الربط بني نتائج العلوم الطبيعية والعلوم 
اإلنسانية.

	 -  اجلغرافيا )علم شمولي( يختص بالنظرة الشاملة ملختلف الظواهر على سطح 
األرض.

4 - للجغرافيا واجلغرافيني دور مهم وفاعل في عمليات التخطيط الشامل للبيئة.

5 -  ميثل اجلغرافيون عنصرًا مهمًا ضمن فريق التخطيط الشامل للبيئة في الدول 
املتقدمة.

6 -  إقامة السدود واخلزانات – اختيار مواقع املنشآت اجلديدة للمطارات، املساكن، 
املواني، األسواق التجارية أمثلة للمشاريع الكبرى.

ج – التعميم : 
)للجغرافيا واجلغرافيني دور مهم وفاعل في عمليات التخطيط البيئي الشامل(.

رابعًا: األسلوب و املعينات و األنشطة:
أ – الكتاب املقرر ص).......( فقرة ).......( قراءة الفقرة للبحث عن اإلجابات املناسبة 

لألسئلة التالية:
مباذا تفسر كاًل مما يلي:

•تسمية اجلغرافيا بأم العلوم. 	

•تسمية اجلغرافيا بعلم بيئي. 	

ب- مرجع خارجي : اجلغرافيا الطبيعية، د.حسن أبو العينني
ص ص 	1-20 قراءة املتعلمني الستنتاج أهمية دور اجلغرافيا واجلغرافيني في التخطيط 

البيئي وأهميتها في احلياة التعليمية.
- بعد دراستك للموضوع السابق:

1- ماذا تستنتج من قراءتك للموضوع.

اجلغرافيا واجلغرافيني في عمليات التخطيط للمشاريع الكبرى في  اشرح دور 2- 
البيئة.
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أمثلة ملا تقوله. اضرب 	- 

عمل التخطيط الشامل في الدول  علل: يعتبر اجلغرافيون عنصرًا مهمًا من فريق 	- 
املتقدمة.

وامليورولوجي في عمليات التخطيط البيئي. فرق بني دور اجلغرافي 	- 

في احلياة العملية في ستة سطور،  يلخص أهمية دور اجلغرافيا واجلغرافيني 6- 
ويبرهن على ما يقوله.

	- حوار مع متعلم باحلصة الدراسية:
املعلم : هل تعتقد أن االعتماد على الرؤية والتوجيهات اجلغرافية تكفي وحدها في 

التخطيط الشامل للبيئة؟
املتعلم : .........................

املعلم : ملاذا؟
املتعلم : .........................

املعلم: هل بإمكانك أن توضح قولك أكثر؟
املتعلم: ..........................

املعلم: هل تستطيع أن توضح قولك بالتطبيق على دولتك الكويت؟
املتعلم : .........................

املعلم : صف ذلك باختصار رجاًء.
املتعلم : .........................

املعلم : كيف عرفت ذلك؟
املتعلم : .........................

املعلم : ما الذي جعلك تؤكد على هذا الدور املهم للجغرافيا واجلغرافيني في 
التخطيط الشامل؟

املتعلم : .........................
املعلم : هل من الضروري أن ميثل اجلغرافي في فريق عمل التخطيط بدولة 

الكويت كما هو في الدول املتقدمة؟
املتعلم : نعم
املعلم: ملاذ؟

املتعلم : .........................



121

املعلم: هل أفهم من كالمك أنك مقتنع بهذا الدور؟
املتعلم: نعم

املعلم : هل معنى ذلك أنك ستستمر في متابعة هذا األمر في كل مصادره؟
املتعلم: نعم.

املعلم : ما فائدة ذلك بالنسبة لك؟
املتعلم : .........................

املعلم : هل تنوي التخصص في هذا املجال في املستقبل؟
املتعلم : .........................

خامسًا:التقومي :
بإمكانك أن تطرح مجموعة من األسئلة التالية للتأكد من مدى حتقيق األهداف 

املرسومة للدرس.
1- ملاذا تعتبر اجلغرافيا أم العلوم؟

2-  ما دور كل من اجلغرافيا و اجلغرافيني في عمليات التخطيط ملشاريع التنمية الكبرى 
للبيئة؟

	- ما األمثلة التي توضح هذا الدور؟
4- ملاذا يعتبر اجلغرافيون عنصرًا مهمًا و فاعاًل في عمليات التخطيط البيئي؟

4- ملاذا يعتبر دور علم اجلغرافيا دورًا مهمًا و فاعاًل في عمليات التخطيط البيئي؟
5-  عمليات التخطيط البيئي الشامل للبيئة ينبغي أال تقتصر على دور املخططني 

والباحثني في شؤون الزراعة و الصناعة و التجارة و السكان.
ما رأيك بالعبارة السابقة؟ دلل ملا تقول.

سادسًا: النشاط الالصفي:
- ميكن أن يطلب إلى املتعلم أن يختار بني ما يلي:

1- اكتب تقريرًا حول دور اجلغرافيا و اجلغرافيني ال يقل عن 	 سطور.
2- اجمع صورًا فضائية للمشاريع البيئية ثم علق عليها مبينًا دور اجلغرافيا فيه.
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احملوراألول 
 الفصل الثاني 

مصادر املعلومات اجلغرافية

 أ- محتوى الفصل الثاني - العودة لكتاب الطالب املقرر.

ب-  األهداف التي ينبغي أن يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل تدريس 
الفصل الثاني:

معلوماتها  اجلغرافيا  منها  تستمد  التي  املهمة  املصادر  الفصل مجموعة  هذا  يتضمن 
الفضائية  واملرئيات  اجلوية  والصور  امليدانية،  والدراسة  اخلرائط،  في  وتتمثل  وبياناتها، 

واإلحصاءات الرسمية، واملؤلفات العلمية املتاحة.

املعلم أن يعرف كل مصدر من مصادر املعلومات والبيانات اجلغرافية ولك  1-  يجب على 
املفاهيم التي تندرج حتت كل مصدر من هذه املصادر ويوضحها بدقة. وأن يحرص على 
واخلطوات  اإلجراء  وكذلك  املعلومات  مصادر  من  مصدر  كل  ومكونات  عناصر  عرض 
الالزمة في التعامل معه أو كيفية استخدامه الستنباط املعلومات والبيانات منها مبا 

يثري املعلومات اجلغرافية ويؤكد على أهمية كل منها بالنسبة للجغرافيا.
  2-  كما ينبغي على املعلم أن يعرف كل مصدر من مصادر املعلومات والبيانات اجلغرافية 
ولك املفاهيم التي تندرج حتت كل مصدر من هذه املصادر ويوضحها بدقة. وأن يحرص 
على عرض عناصر ومكونات كل مصدر من مصادر املعلومات وكذلك اإلجراء واخلطوات 
الالزمة في التعامل معه أو كيفية استخدامه الستنباط املعلومات و البيانات منها مبا 

يثري املعلومات اجلغرافية ويؤكد على أهمية كل منها بالنسبة للجغرافيا.
التحليلية ملصادر  دراسته  الباحث اجلغرافي في  دور  املعلم على  أن يحرص  	-  كما ينبغي 
املعرفة اجلغرافية دراسة دقيقة مثل الدراسات التي أجريت من قبل في املوضوعات وذلك 
لتعرف النتائج التي مت الوصول إليها. والكتب واملراجع واملؤلفات العلمية املتاحة، وكذلك 
اإلحصائيات الرسمية التي تصدرها حكومات الدول وبعض املؤسسات والهيئات اخلاصة 
للتعدادات الرسمية واإلحصاءات احليوية، واإلحصاءات الرسمية السنوية العامة والسكانية 
واالقتصادية، واإلحصاءات التجارية واخلدمات والنقل والكتب السنوية، كالكتاب الزراعي 
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والدميوجرافي واإلحصاءات االجتماعية التي تصدرها هيئة األمم املتحدة. 
املعلومات  مصادر  من  كمصدر  أيضا  اخلرائط  أهمية  إظهار  على  املعلم  يحرص  وأن    -4
اجلغرافية ويوضح مفهوم اخلريطة وإطارها العام، وأنواعها املختلفة الصغيرة واملتوسطة 
والكبيرة املقياس واالجتاهات التي تسهم في توجيه اخلريطة في احلقل وتوقيع الظاهرات 
للغرض  وتستخدم  وموحدة  ثابتة  برموز  الصحيح على اخلريطة  مكانها  في  املختلفة 
نفسه، وأن يؤكد املعلم على أهمية الصور اجلوية التي تظهر كل ظاهرات سطح األرض 
في أبعادها املختلفة واأللوان التي ال ميكن أن تتضح على اخلريطة مثل أشكال الكثبان 
الرملية وزحف املواد على السفوح اجلبلية وأشكال العابات واألحراج واآلثار الناجمة عن 
التعرية وتراجع اجلروف البحرية، وكذلك املرئيات القضائية التي تطهر كل ما ميثل على 
سطح األرض من ظاهرات وتقدمي معلومات متنوعة كثيرة ودقيقة مثل التوزيع اجلغرافي 
أشجار  وانتزاع  النباتات  تصيب  التي  واألمراض  األرض  سطح  على  والنباتات  للغابات 
الغابات وحالة الغالف اجلوي والطقس اليومي والتوزيع اجلغرافي للمحاصيل الزراعية 
وتقدير قيمتها االقتصادية، وباإلضافة إلى املوسوعات العلمية واملجالت التخصيصية 

مثل املجلة اجلغرافية متهيدًا للدراسة امليدانية.
5-  ويجب على املعلم أن يحرص على الربط بني الدراسات واملصادر السابقة وبني الدراسات 
امليدانية احلقلية ويوضح أن الباحث اجلغرافي تعبير على تلك املصادر ويؤكد عليها، ومن 
املتاحة  امليدان واحلقل بعد أن درس كل املصادر  ثم فإنه ال يقتصر عليها، بل يخرج إلى 
سلفًا وذلك بعد أن حللها وفسرها بهدف التأكد من صحتها وهو في هذا املجال يخطط 
بالدراسات وجمع  املختصة  املنطقة  األهداف، وحتديد موقع  بتحديد  امليدانية  بدراساته 
املناسبة للقيام بالعمل  العامة للمنطقة واختيار املالبس  بيانات مسبقة عن اخلصائص 
والوقت املناسب، ثم اختيار األجهزة التي تساعده في معرفة االجتاهات واالنحدارات وآلة 
التصوير واستخدام اخلرائط الكنتورية والطبوغرافية واجليولوجية للظاهرات وخريطة 
استقالل األرض واإلجراءات الالزمة للدراسة، وبعد دراسة حقلية يقوم الباحث اجلغرافي 
بإنشاء خريطة استقالل األرض اجلديدة مثبتة على قطاع البحث احلقلي ألنشطة املختلفة 

في املرتبة، وعلى ضوء ذلك ميكن توجيه انتباه املتعلمني إلى هذا العمل املثمر وتقديره.
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ج – األنشطة التعليمية والوسائل:
1-  ينبغي على املعلم أن يحرص على اختيار األنشطة التعليمية والوسائل املناسبة لتدريس 
املعلومات منها مثل خرائط  واستخالص  استخدام خرائط متعددة  الفصل مثل،  هذا 

األطالس واملجاالت املتخصصة واملراجع والكتب.
2-  كما وينبغي أن يوجه املعلم املتعلمني نحو املجاالت اجلغرافية وذلك لقراءتها واكتساب 
املعرفة اجلديدة منها. وكذلك نحو مكتبة األمم املتحدة بدولة الكويت في تعرف الكتب 
السنوية واإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والسكانية احلديثة وذلك لكي يربطها 

باملعلومات الواردة في الكتاب املدرسي.
	-  ويجب على املعلم أن يدرب املتعلمني على استخدام اخلرائط املختلفة لتحليل الظاهرات 
اجلغرافية بتطبيق رموزها الثابتة واملوحدة، كذلك تدريب املتعلمني على تطبيق املعادالت 
وما  اخلريطة  على  واملسافات  املساحات  لتحديد  ورسمها  اخلرائط  مبقاييس  اخلاصة 
كتابة  على  املتعلمني  تدريب  وكذلك  الكويت،  دولة  بخريطة  بدءًا  الواقع  على  ميثلها 
التقارير اخلاصة باجلوانب االجتماعية واالقتصادية احلديثة باستخدام مصادر املعرفة 

التي توجد مبكتبة املدرسة واملكتبات اخلارجية، إلمناء الكتابة لدى املتعلمني.
امليداني  للعمل  التخطيط  على  املتعلمني  تدريب  على  املعلم  يحرص  أن  ينبغي  كما    -4
والقيام بدراسة الظاهرات الطبيعية والبشرية في وطنه الكويت وذلك إلتقان املهارة في 

هذا املجال.

منوذج درس على الفصل باستخدام طريقة حتليل املفاهيم:
يفضل قبل استخدام هذه الطريقة تعرف طبيعة كل من املفاهيم واحلقائق   

والتعميمات نظرًا للعالقة القوية التي تربط بينها وأهمية معرفتها في عملية التدريس.
1- املفاهيم : 

من  أساس  على  معًا  جتميعها  مت  األشياء  من  ملجموعة  ذهني  تصور  عن  عبارة 
اخلصائص املشتركة التي ميكن الداللة عليها بأسماء معينة أو رموز محددة. وهي على 

أنواع متعددة:

احلواس  بواسطة  مباشر  بشكل  إدراكه  ميكن  ما  وهي   :  • الوقفي	 أو  املادي  املفهوم 
وبشكل غير مباشر باستخدام األدوات والوسائل.
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مجرد غير محسوس وإن كان يصعب على املتعلم تصور  • املفهوم املكاني : وهو مفهوم 	
ذلك ألنه يحد جميع الظواهر في أماكن أو حيازات، ويتصور وجود كل شيء في مكان 

)نسبي( محدد. مثل املنطقة االستوائية، اجلبال، احمليطات، البلدان...

احلوادث، ويرتبها خارج نطاق  • مفهوم الوقت: وهو مفهوم مجرد متعلق بتتبع املتعلم 	
خبرته املباشرة مثل ساعة، يوم ، شهر ، سنة ، فصل، عمر.

• معينة بني خاصتني أو أكثر مثل العالقة بني  املفهوم العالئقي: وهو يعبر عن عالقة	
املناخ والنبات، )السبب واألثر والتنمية(.

• عن مجموعة من األشياء، جتمعها  املفاهيم احملددة: وهي مفاهيم معقدة جدًا تعبر	
صفات مشتركة مثل الغابات واحليوانات والتربات واملعادن والبيئات.

• تشترك في تكوين املفهوم مثل  العناصر التي	 مفهوم الرابط: وهي مجموعة من 
مفهوم اجلزيرة تساوي قطعة من األرض حتيط بها املياه من جميع اجلهات.

• عبارة عن مجموعة من اخلصائص املتغيرة من موقف إلى  مفهوم الفاصل: وهي	
آخر مثل( املواطن: فاملواطن تختلف خصائصه من مكان إلى آخر تبعًا للضوابط 
الطبيعي  والنبات  وامليالد،  واجلنسية  ما  بلد  في  اإلنسان  يعيشها  التي  والظروف 
تختلف خصائصه من مكان إلى آخر على سطح األرض وذلك تبعًا للظروف املناخية 

والتربة التي تتحكم في خصائصه وتوزيعه.

2-  احلقائق:

عبارة عن جملة موجزة توضح العالقة بني مفهومني أو أكثر وتستند إلى معلومات 
استخدامات متنوعة في مجال اجلغرافيا وميكن  وللتعميمات  عن حاالت عديدة. 
من خاللها طرح تساؤالت أو وضع الفروض التي حتدد مسار دراسة ظاهرة معينة أو 

تفسير املشاكل اجلغرافية الطبيعية والبشرية.
مثال:

االساسية   احتياجاتها  لتلبية  املتاحة  الطبيعية  البيئة  موارد  الشعوب  تستغل    
)تعميم(. هذا التعميم يؤدي إلى طرح مزيد من التساؤالت من قبل املتعلم.
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• الطبيعية، واملوارد ، واحلاجات األساسية؟ ما املقصود بالبيئة	

• كيف يستخدم السكان مواد بيئتهم الطبيعية؟	

•ما الوسائل واألدوات املستخدمة؟ 	

• استخدام املوارد الطبيعية؟ ما اآلثار التي تنجم عن سوء	

أنواع التعميمات:
تختلف التعميمات من حيث مداها )على املستوى احمللي، اإلقليمي، العاملي(:

خالصة مجموعة من املفاهيم واحلقائق التي تصف  التعميمات الوصفية: وهي 1- 
ظروفًا خاصة مثل: تتوزع مصادر الثروة املعدنية في الدولة النامية توزيعًا غير 

عادل، والنمو السكاني والتصنيع في املدن من أسباب ظهور املشكالت البيئية.

أدى  تعميمات تربط بني املفاهيم واحلقائق املختلفة في عالقات واضحة مثل: 2- 
اإلنتاج،  في  التخصيص  إلى  العالم  في  الطبيعية  للموارد  العادل  غير  التوزيع 

وإلى ازدياد التبادل بني األمم والشعوب.

عن قيمة اجتماعية: تستخدم هذه التعميمات كدليل للعمل في  تعميمات تعبر 	- 
املستقبل وتتضمن مبادئ ومعايير خلفية )اجتاهات( واجتماعية محددة. مثال 
: ال يحق لألفراد أن يقوموا بأعمال تعرض البيئة احمللية للتلوث، السيطرة على 
على  يحافظ  العمراني  والنمو  والتصنيع  الدول  بعض  في  السكاني  االنفجار 
التوازن البيئي( ينبغي فرض القوانني املناسبة ملنع عمليات الصيد )األسماك( 
األسماك  صيد  في  اإلفراط  يسبب  وذلك  السمكية...  الثروة  على  للمحافظة 

واستنزافه(.

االستقصاء العلمي لبعض  تعميمات تعبر عن قوانني أو مبادئ وهي ناجتة عن 	- 
جوانب النشاط البشري مثل : يعتبر الشراء بالتقسيط من أكثر طرق الشراء 

تكلفة.



127

منوذج درس رقم )2(
احملوراألول: الفصل الثاني

 موضوع الدرس: اخلرائط مصدر رئيسي من مصادر املعلومات اجلغرافية 
 استخدام طريقة حتليل املفاهيم

 

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

أوال: األهداف السلوكية التي يتوقع املعلم أن تتحقق بعد تدريس هذا 
املوضوع، أن يكون املتعلم قادرا على أن:

   أ -   األهداف املعرفية:

1- يعرف مفهوم اخلريطة.

2- يعدد عناصر اخلريطة.

يربط بني أنواع	-  املساقط وأغراضها واستخداماتها.

	- مييز بني االجتاهات.

يحلل مقاييس اخلريطة ويشرح	-  خصائصها واستخداماتها.

يشرح أنواع اخلرائط ويصفها حسب قياس مقاييسها وحسب6-  ما تظهرها 
املهارات من املعلومات.

يبرهن على أهمية اخلرائط كمصدر	-  من مصادر املعلومات اجلغرافية ويرسم 
مقياس اخلرائط .

يحلل ويفسر مقياس	-  اخلريطة.

وما ميثلها على الطبيعة. يطبق مقياس رسم اخلريطة إليجاد األبعاد على اخلريطة 9- 
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   ب- األهداف النفس حركية:
     - يرسم مقياس اخلرائط.

   ج- األهداف الوجدانية:
     - يقدر املتعلم أهمية اخلرائط كمصدر من مصادر املعلومات اجلغرافية.

ثانيا: النشاط االستهاللي:

ميكن عرض خريطة من األطلس لتعرف عنوانها ومقياس رسمها وإطارها العام 
وحجمها متهيدًا للوصول إلى تفاصيل ما شاهده املتعلمون، والربط بني ما شاهدوه 

وبني ما سيتم عالجه في الدرس.

ثالثا: حتليل محتوى الدرس إلى مفاهيم وحقائق وتعميمات:

أ- املفاهيم : 
اخلريطة.

ب- احلقائق:
األرض الطبيعية  اخلريطة عبارة عن لوحة مستوية مرسوم عليها ظواهر سطح 1- 

والبشرية.

واملساقط، واالجتاهات  تتألف اخلريطة احلديثة من اإلطار العام اخلارجية، 2- 
واملفتاح، ومقياس الرسم.

أبعاد املساحة التي تختص بها. اإلطار العام اخلارجي للخريطة يحدد 	- 

الكروي لسطح األرض في الطبيعة إلى شكل  املساقط هي التي حتول الشكل 	- 
مسطح على اخلريطة.

	- تسهم االجتاهات املختلفة على اخلريطة في توجه اخلريطة وهي:

احلقيقي أو اجلغرافي: وهو االجتاه الذي يشير على نقطة القطب  الشمال أ- 
الشمالي.

باجتاه  الشمال املغناطيسي: وهو االجتاه الذي تشير إليه اإلبرة املغناطيسية ب- 
القطب املغناطيسي.
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ج- الشمال االحداثي: وهو االجتاه الذي يوازي خط الطول األوسط لنظام معني من 
اخلريطة.

اخلريطة العاملية متثل بالرموز املتناظرة متامًا ملا رسمت  مفتاح اخلريطة هو لغة 6- 
به اخلريطة.

عددي خطي مثل  مقياس رسم اخلريطة: وهو التعبير عن املقياس في صدره رسم 	- 
الكتابي، والبياني، والنسبي، واملقارن، والزمني.

بحسب املقياس وملا تظهره من معلومات مثل اخلريطة ذات  تتنوع اخلرائط 	- 
املقياس الصغير، واملتوسطة، والكبيرة املقياس، خرائط الظواهر الطبيعية، خرائط 

الظواهر البشرية.

ج- التعميمات:

لكل خريطة إطار عام ومفتاح ومقياس رسم1-  واجتاه.

كل خريطة عنوان يدل على نوع الظاهرة اجلغرافية التي2-  تظهره.

	- اخلريطة مصدر هام من مصادر املعرفة اجلغرافية.

رابعا: األسلوب واملعينات واألنشطة:
1- يبدأ املعلم درسه في تناول تعميمات الدرس التالية : ثم يحللها إلى عناصرها: 

  أ- لكل خريطة إطار عام ومفتاح ومقياس رسم واجتاه.

 ب- لكل خريطة عنوان يدل على نوع الظواهر اجلغرافية التي تظهره.

2- و يناقش املعلم املتعلمني حول هذه املفاهيم لتوضيح معانيها ومن ثم استغاللها 
في كتابة احلقائق املناسبة حولها وإعطاء أمثلة مناسبة عن تلك املفاهيم.

أ- إثارة املفهوم في صورة أسئلة:

ما املقصود باخلريطة؟

تتضمن بالضرورة إجابة املتعلمني ذكر معنى اخلريطة.

 ب- االستجابة ألجوبة املعلمني واالستمرار في التساؤل.
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مناقشة األجوبة من خالل التعميم رقم )1(. 

ج- ما املقصود بكل من إطار عام، مفتاح، ومقياس رسم، واجتاه خريطة، و يتم 
حتليل ذلك؟

	- يشرح املعلم كل مفهوم من املفاهيم السابقة موضحًا وظيفتها األساسية، ثم 
يعرض أمثلة ملقياس رسم، ومفتاح واجتاه.

مثال : مقياس رسم عددي وخطي
    حتديد االرتباطات بني املفاهيم

اخلريطة

مقياس رسم 
اخلريطة

عددي

الزمنيالنسبيكتابي املقارنبياني

خطي

إطار عام

رموزدائريمربع ألوانبيضاويمستطيل

اجتاهمفتاحمقاس رسم
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   4- عرض أمثلة لكل مفهوم فرعي:
) • مقياس رسم الكتابي = سنتمتر واحد لكل كيلومتر واحد. )على الطبيعة	

أو بوصة واحدة لكل ميل واحد. )على الطبيعة(.

)كيلو متر( مقياس رسم بياني =    

مقياس الرسم النسبي= 1: 100.000 ، 1 :60		6

   5- اشرح خصائص كل من املقاييس اخلطية وأعط أمثلة لكل منها.

من يستخدم هذا املقياس؟ وأين يستخدم؟ وما الفرق بينهما؟

• / ساعة على طريق في خريطة مبقياس  سيارة تسير بسرعة 100 كم	

1 : 100.000 ارسم للخريطة مقياسًا زمنيًا.

• باملقياس  ارسم مقياس خطي يقيس إلى كيلومترات صحيحة خلريطة	

1 : 100.000 واشرح كيفية إنشائه.

تتضمن اخلريطة ثالثة ما هي أكمل

الشمال اإلحداثيالشمال املغناطيسيالشمال احلقيقي أو اجلغرافي

1

1

100.000

6		60
)ميل(
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على  املستخدم  له  املناسب  الرمز  واذكر  السابقة،  االجتاهات  من  اجتاه  كل     6-  عرف 
اخلريطة.

   	-  عند توقيع الظاهرات املختلفة على اخلريطة ترسم برموز معينة. فما املقصود مبفتاح 
اخلريطة؟ ما أهمية هذه الرموز في مفتاح اخلريطة؟

   	-  ميكنك الرجوع إلى الكتاب ص ).........( واألطلس لتعرف عناوين اخلرائط والرموز في 
مفتاح اخلرائط وما متثلها من الظاهرات اجلغرافية املختلفة عليها. تقرن اإلجابات 
مع خرائط الصف احلائطية املختلفة. مّيز بني أنواع الرموز و األلوان املستخدمة في 

اخلرائط. 
من خالل العرض السابق يستخلص املتعلم تعريف املفهوم والعناصر التي تندرج حتت هذا 

املفهوم.
دراسة التعميم رقم )2( الذي يهدف إلى حتديد أنواع اخلرائط من حيث مساحات اخلرائط 
و اختالفها و الغرض من استخدام تلك املساحات و أنواع اخلرائط حسب ما تظهره من 

معلومات، و حتليل ذلك بالشكل التالي:

              أكملها       أكملها 
بالرجوع إلى الكتاب            

9 - ما استخدامات أنواع اخلرائط املختلفة التالية؟
)صل بسهم بني نوع اخلريطة واستخدامها»بعد تغيير أماكنها«.

 الصغيرة املقياس.)رسم العالم(.

 املتوسطة املقياس. )رسم اخلرائط الطبوغرافية(.

 الكبيرة املقياس . )رسم املدن / استخدام األرض(.

 أنواع اخلرائط 
 )أكمل(

حسب املقياس تصنف 
إلى خرائط

صغيرة املقاييس )كل وحدة 
قياسية صغيرة املساحة على 
اخلريطة وكبيرة على الطبيعة

متوسطة 
املقياس

جغرافية 
طبيعية

جغرافية بشرية

حسب ما تظهر من 
معلومات

كبيرة املقياس وحدة قياسية 
يقابلها مساحة صغيرة 

على الطبيعة
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10- كيف ميكن التمييز بني أنواع اخلرائط حسب ما تظهره من معلومات؟ 
11- ما أهمية اخلريطة؟ ارجع إلى الكتاب ص )........( فقرة )..........( 

واقرأها جيدًا ثم خلصها واعرضها على زمالئك.
هل أنت اآلن ترى أن اخلريطة تعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر املعلومات؟ كيف؟

خامسًا: التقومي:
1 - ما املقصود باخلريطة؟ وما عناصرها الرئيسة؟

2 - ما العالقة التي تربط بني أنواع املساقط وشروط استخدامها(في رسم اخلريطة(.

	 - اشرح خصائص أنواع مقاييس رسم اخلرائط وكيفية إنشائها.

4 - ما الفرق بني كل من الشمال احلقيقي، واملغناطيسي واإلحداثي؟أو سؤال مزاوجة 
)أ( املفهوم )ب( التعريف، يصل بينهما املتعلم.

5 - صنف اخلرائط إلى أنواع مختلفة حسب تباين مقياس رسمها وحسب املعلومات 
اجلغرافية التي تظهرها في جدول.

6 - برهن على أهمية اخلريطة كمصدر من مصادر املعلومات اجلغرافية.

سادسًا: النشاط الالصفي:
1 - اشرح خطوات بناء مقياس رسم اخلريطة )العددي واخلطي(.

2 - اشرح العالقة بني مقاييس رسم اخلرائط و الظاهرات اجلغرافية التي تظهرها.

	- وضح بالرسم شكاًل يتضمن جميع املفاهيم الفرعية التي تندرج حتت املفهوم 
الرئيسي.

4- اكتب تقريرًا عن أهمية اخلريطة كمصدر من مصادر املعلومات اجلغرافية.



134

احملورالثاني 
الفصل األول

كوكب األرض أحد كواكب املجموعة الشمسية
 محتوى الفصل الثالث - العودة لكتاب الطالب املقرر:

يتناول هذا الفصل باختصار ما يلي : 

1 - املجموعة الشمسية ومركز الكرة األرضية منها.

2 - اخلصائص العامة للكرة األرضية )شكلها- أبعادها – دوائر العرض وخطوط 
الطول – وأهمية كل منها(.

	 - احلركة اليومية وما ينتج عنها من ليل ونهار واحلركة السنوية لها وما ينتج عنها 
من فصول أربعة.

4 - األهداف التي ينبغي أن يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل الفصل 
األول:

1 - توضيح املجموعة الشمسية ومركز الكرة األرضية بالتفصيل وبيان خصائصها بدقة 
من حيث أشكالها وأبعادها، كثافتها ودوائر العرض وخطوط الطول وأهميتها في حياتنا 
وحياة املتعلمني، وتدعيم الدروس باملعينات التعليمية من الصور واألشكال واخلرائط 
التي تساعد املتعلمني على فهمها واستيعابها وإثارة الرغبة لديهم في تعلمها وتقدير 

قيمتها بعد قراءتها وحتليلها وتفسيرها.

ونهار،  ليل  للكرة األرضية وما ينجم عن هذه احلركة من  اليومية  2 - عرض احلركة 
وحركتها السنوية وما ينجم عنها من فصول أربعة، والربط بني ما يدرسه املتعلم وما 
يوضح  ويجعله  األخرى،  البيئات  في  ما  ويشاهد  ويستمع  يقرأ  وما  بيئته،  في  يعيشه 
العالقة بني املوقع الفلكي واملناخ والنبات واختالف طول الليل والنهار واختالف احلرارة 
وكميات األمطار املتساقطة على األجواء املختلفة من العالم بشكل عام ويفسر ذلك، وهو 
يساعده في استنتاج األنشطة االقتصادية القائمة على الرعي والزراعة وقطع األخشاب 
كإشارة سريعة، وأن تفاصيل هذه األنشطة ستأتي في املوضوعات األخرى الالحقة. ومن 

ثم أهمية ذلك في حياة اإلنسان.
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	 - اختيار املعينات التعليمية واألنشطة املتنوعة مثل األشكال والصور التي تبني حركة 
املتعلمني  وتوجيه  األرضية،  الكرة  ومواقع  الشمس  وحول  نفسها  األرضية حول  الكرة 
إلى قراءة بعض املراجع وتلخيص األفكار ومناقشتها داخل الفصل والربط بينها وبني 

الصور الواردة في األطلس، وكذلك اخلرائط املختلفة لتعرف اختالف الزمن.

4 - تدعيم كل القضايا املتعلقة بهذا املوضوع باآليات القرآنية لالستشهاد بها والتأكيد 
على عظمة الله في خلق هذا الكون الفسيح وأسراره والعالقات القائمة بني مكوناته 
املختلفة والنتائج املترتبة عن تلك العالقات التي تزيد من إميان املتعلمني بعظمتها 

وعظمة الله سبحانه وتعالى في حسن خلقه.
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منوذج درس رقم )3(
 احملورالثاني – الفصل األول

موضوع الدرس:احلركة اليومية والسنوية لألرض ونتائجها
 استخدام طريقة التعيينات

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

أواًل: األهداف السلوكية التي يتوقع املعلم أن تتحقق بعد تدريس هذا املوضوع، أن يكون 
املتعلم قادرًا على أن:

أ- األهداف املعرفية:
يشرح كيفية حدوث وتعاقب الليل والنهار والفصول1(  األربعة.

2( يذكر املسافة الفاصلة بني الشمس واألرض في مدارها.

يفسر	(  حدوث االنقالب الشتوي واالنقالب الصيفي.

	( يعلل ملا يلي : 

أ( اإلنسان ال يشعر بحركة دوران األرض حول محورها.

ب( كل ما يتمثل على سطح األرض ال يتعرض للسقوط.

5( يفرق بني اليوم الشمسي واليوم النجمي.
6( يحدد سرعة دوران األرض حول الشمس.

	( يربط بني قوة جاذبية األرض وكثافة املواد الثقيلة الوزن والعالية الوزن في باطنها.
	( يصدر حكمًا سليمًا على أهمية حدوث وتعاقب الليل والنهار والفصول األربعة. 

ب- األهداف النفس حركية: 
1 - يقرأ جدول طول الليل والنهار ويحلله ويفسره 

2 - يقرأ األشكال التي توضح حدوث وتعاقب الليل والنهار والفصول األربعة ويفسرها.
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ج- األهداف الوجدانية : 
يقدر أهمية تعاقب الليل والنهار والفصول بالنسبة لإلنسان. 

ثانيًا: النشاط االستهاللي:
  يسمع املتعلمون أخبار صوت أمريكا، واملذيع يعلن عن الساعة في واشنطن ولندن ويوجههم 
إلى النظر في ساعاتهم ملعرفة الزمن ويطلب منهم أن يقارنوا التوقيت والفرق بني )واشنطن 
جهاز  استخدام  وباإلمكان  ذلك(  وتفسير  ومساء  صباحا  الوقت  وحتديد  والكويت  ولندن 
قياس درجات احلرارة وربطها بالفصل الذي هم فيه، ثم تفسير اختالف درجات احلرارة 

خالل األشهر السابقة والالحقة )الفصول األربعة(.
ثالثًا: حتليل محتوى الدرس إلى مفاهيم و حقائق و تعميمات:

أ- املفاهيم:
جاذبية   – الصيفي  االنقالب   – الشتوي  االنقالب   – النجمي  اليوم   – الشمسي  اليوم 

األرض.
ب- احلقائق:

من  لألرض حركتان ، احلركة احملورية التي تدور فيها األرض حول محورها في يوم 1( 
الغرب الى الشرق ، واحلركة االنتقالية ومنها تدور األرض حول الشمس في مدار 

اهليلجي من الغرب الى الشرق أيضًا في سنة. 

يحيط به في نفس االجتاه.  ال يشعر االنسان بحركة دوران األرض لتحرك كل ما 2( 

نفسها تعاقب الليل والنهار.  ينتج من دوران األرض حول 	( 

االنقالبني  وحدوث  األربعة  الفصول  تعاقب  نفسها 	(  حول  األرض  دوران  من  ينتج 
واالعتدالني. 

الشمس الساقطة على األرض على دوائر العرض املختلفة،  تختلف زاوية سقوط أشعة 	( 
وبالتالي يختلف طول الليل والنهار عندها. 

متساوية متامًا )احلضيض، األوج( = نحو  املسافة الفاصلة واألرض في مدارها ليست 6( 
		1 مليون كم ، نحو 2	1 مليون كم(. 

وكذلك ال يتفق موعد االنقالب  ال يتفق موعد االنقالب الشتوي مع نقطة احلضيض 	( 
الصيفي مع نقطة األوج.
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ج- التعميمات: 
والفصول  والنهار  الليل  تعاقب  الشمس  وحول  نفسها  حول  األرض  دوران  عن  ينتج    

األربعة. 
رابعًا: األسلوب واملعينات واألنشطة: 

( وتعتمد ورقة  استخدام أسلوب التعيينات باستعمال ورقة العمل )Work Sheetأ( 
اخلطوات  وفق  معقولة  مبدة  سلفًا  تعد  وهي  املتعلم،  نشاط  على  أساساَ  العمل 

التالية: 

1 - حتديد املادة أو احملتوى املطلوب دراسته )في الدرس(. 

2 - حتديد املرجع أو املصدر الذي يتناول املادة أو احملتوى أو املعلومات املناسبة. 

	 - حتديد املثيرات واألسئلة التي تربط بالبند األول والثاني وباألهداف املرسومة.

4 - حتديد التوجيهات واإلرشادات واخلطوات الالزمة للنشاط والتي تعني املتعلم 
على سهولة األداء. 

5 - توجيه املتعلمني إلى استيفاء بنود ورقة العمل باملنزل، وكيفية التغلب على بعض 
الصعوبات التي قد تعترضهم في اجناز الواجبات. 

موعد تدريس الدرس مبدة، لكي يقوم كل متعلم   توزع ورقة العمل على املتعلمني قبل ب( 
باجنازها باملنزل بعد تنفيذ مدخل الدرس، يناقش املعلم املتعلمني فيما مت اجنازه في 
الورقة شفويًا ومن ثم يعقب على االستجابات ويستكمل املتعلم استجاباته بالورقة 

إن وجد نقصًا بها. 

مالحظة: 
ميكن إعداد ورقة عمل لدرس معني على غرار اخلطوات السابقة ويتم اجنازها داخل الشعبة 

الدراسية خالل النشاط الذاتي أو اجلمعي حسب األغراض املراد حتقيقها.
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 ورقة عمل حول موضوع
احلركة اليومية و السنوية لألرض و نتائجها

املدرسة :     
الصف و الشعبة :     

الساعة الدراسية:    
أواًل- احلركة احملورية لألرض: 

أ- ارجع إلى الكتاب املدرسي صفحة ).........( فقرة ).......( ثم: 
1 - أكمل اجلمل التالية: 

تستغرق األرض في إمتامأ-  حركتها احملورية نحو......... ساعة. 

. .................  تدور األرض في حركتها احملورية...........إلىب- 

2 - علل : »اإلنسان ال يشعر بحركة دوران األرض حول محورها«.

 	 - فرق بني اليوم الشمسي واليوم النجمي. 

4 - فسر حدوث ظاهرة تعاقب الليل والنهار. 

5 - ارسم شكاًلَ ميثل ظاهرة حدوث تعاقب الليل والنهار. 

ب- ارجع إلى كتاب املصحف املفسر ، )محمد فريد وجدي( ص			 واقرأ اآلية رقم 		 
من سورة الفرقان، وادرس تفسير األلفاظ واملعاني )اآلية الكرمية( ثم اكتب ما يلي: 

احلكمة- أ من حدوث هذه الظاهرة الطبيعية )خلق الله تعالى(. 

. النتيجة من : »لو شاء الله تعالى جلعل األرض ثابتة ال تتحرك بحكمته«- ب

ثانيًا: احلركة االنتقالية لألرض: 
أ- ارجع إلى كتابك املدرسي صفحة )......( فقرة )......( ثم:

1- أكمل العبارات التالية مبا يناسبها : )أو اختيار من متعدد(. 
أ - تستغرق األرض في امتام حركتها االنتقالية نحو ................... يومًا.

ب - تبلغ املسافة الفاصلة بني الشمس واألرض في نقطة احلضيض نحو .......كم.

ج - تبلغ املسافة الفاصلة بني الشمس واألرض في نقطة األوج نحو ............كم.
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 د- تدور األرض حول الشمس في مدار إهليلجي من ......... الى ......... .

 2 - فسر ما يلي : 

، وكذلك ال يتفق موعد  الشتوي مع نقطة احلضيض  أ- ال يتفق موعد االنقالب   
االنقالب الصيفي مع نقطة األوج. 

ب- اختالف طول الليل والنهار على دوائر العرض املختلفة.

 	- اشرح كيفية حدوث تعاقب الفصول األربعة. 

 4- ارسم شكاًل ميثل تعاقب الفصول األربعة. 

5- ارجع إلى كتاب اجلغرافيا الطبيعية )د. حسن أبو العينني( صفحة 9	 شكل )5( واقرأ 
اجلدول الذي يبني طول الليل والنهار ، ثم : 
 أ- اكتب ما تستنتجه من قراءاتك للجدول. 

الكرة  نصف  في  املختلفة  العرض  دوائر  على  والنهار  الليل  طول  اختالف  علل  ب- 
الشمالي.

 ج- قارن بني طول الليل والنهار في نصفي الكرة الشمالي اجلنوبي. 

 د- علل طول الليل 6 أشهر عن القطب الشمالي في الشتاء. 

6- اقرأ الفقرة ).......( من كتابك املدرسي صفحة )......( ثم قم باآلتي:

 أ- علل تغيير تعامد الشمس على دوائر العرض الرئيسة. 

الرئيسة  العرض  دوائر  على  الشمس  أشعة  تعامد  بني  تربط  التي  العالقة  اكتب  ب- 
وحدوث كل من االعتدالني واالنقالبني. 

	- ارجع إلى أطلسك املدرسي صفحة واستعن بشكل الفصول األربعة مللء الفراغات في 
اجلمل التالية: 

 أ- يحدث أو يحل فصل شتاء الكرة الشمالي وصيف نصف الكرة اجلنوبية في ............ 
وبالعكس في ................... 
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 ب- تبلغ سرعة دوران ............... حول الشمس نحو ................. كم 

 ج- يحدث أو يحل فصل خريف نصف الكرة الشمالي وربيع نصف الكرة اجلنوبي في 
................ وبالعكس في .................... .

خامسًا: التقومي : 
1 - في أي اجتاه تدور األرض حول نفسها؟ وماذا ينتج عن هذه احلركة؟

2 - كم تبلغ سرعة دوران األرض حول الشمس؟

	 - كم تبلغ املسافة الفاصلة بني األرض والشمس في نقطة احلضيض؟

4 - كم تبلغ املسافة الفاصلة بني األرض والشمس في نقطة األوج؟

5 - كيف يحدث تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول األربعة؟ وملاذا؟

6 - متى يحدث االعتدالني واالنقالبني؟ وكيف؟

	 - علل ملا يلي:

أ - ال يشعر اإلنسان بحركة دوران األرض حول محورها.

ب - تعامد الشمس على دائرة )خط( االستواء واملدارين اجلدي والسرطان.

ج- اختالف طول الليل والنهار على دوائر العرض املختلفة.

	 - ما الفرق بني اليوم الشمسي واليوم النجمي؟

وحدوث  املختلفة  العرض  دوائر  على  الشمس  تعامد  بني  تربط  التي  العالقة  ما   -  9
االعتدالني واالنقالبني؟ وضح بالرسم

سادسًا: النشاط الالصفي:
 – الفصول  وتعاقب  الشمس  حول  األرض  دوران  بني  العالقة  فيه  توضح  تقريرًا  اكتب    

واختالف املناخات، وبني منو النباتات واملزروعات وأثرها على حياة اإلنسان واالقتصادية.
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احملورالثالث 
 الفصل األول

الغالف الصخري

أ- محتوى الفصل األول - العودة لكتاب الطالب املقرر.
الفصل  املتعلمني خالل   لدى  املعلم على حتقيقها  أن يحرص  ينبغي  التي  األهداف  ب- 

األول:

توضيح  على  الدراسي  املقرر  من  الفصل  هذا  تدريس  خالل  املعلم  يحرص  أن  ينبغي   -1
احلركة احملورية لألرض التي ساعدت على ترتيب موادها حسب اختالف كثافتها، حيث إن 
مركز األرض وباطنها يتألف من مواد مرتفعة الكثافة جدًا وسطح األرض يتألف من مواد 

صخرية قليلة الكثافة وذلك بالشرح واألمثلة والرسم.
2- كما ينبغي أن يوضح املساحة التي يشغلها الغالف الصخري كاليابس وقيعان البحار 
واحمليطات والنسبة املئوية لها. وكذلك أنواع الصخور املختلفة التي يتألف منها الغالف 
الصخري، مثل الصخور النارية والصخور الرسوبية والصخور املتحولة بأقسامها العديدة. 
نشأتها  أسباب  وتفسير  الذكر،  السابقة  الصخور  أنواع  من  نوع  كل  بتعريف  االهتمام  مع 
التفريق  ثم  بينها  الدقيقة  واملقارنة  تصنيفها  ثم  ومن  خصائصها  واختالف  وتكوينها 

بينها.
	- ويجب أن يعرض املعلم دور القوى املؤثرة في تشكيل سطح األرض بأنواعها املختلفة، 
مع بيان التفاصيل املتعلقة بهذه العوامل وتصنيفها وذكر اآلثار املتباينة الناجمة عنها أي 
عن العوامل اخلارجية والعوامل الباطنية، وتدعيم املعلومات أو اآلثار أو احلقائق باألمثلة 
اخلريطة،  على  الظاهرات  هذه  مواقع  وحتديد  لها،  املتعلمني  فهم  وتعزز  توضحها  التي 
القوى  لتوضيح  وذلك  الصور،  أو جهاز عرض  فيلم  أو  التي متثلها  امللونة  الصور  وعرض 
الداخلية البطيئة والسريعة احلدوث مثل الزالزل والبراكني ومكوناتها وآثارها )االلتواءات 
والصدوع أو االنكسارات( )التجوية الكيميائية وامليكانيكية والبيولوجية(، والتعرية بفعل 
املياه اجلارية واملياه اجلوفية والرياح واإلرساب، والبحر بتياراته، واملد واجلزر، وفعل اجلليد 
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الداخلية  القوى  بفعل  الناجمة  الظاهرات  أو  الصورة  إلى  الوصول  ثم  ومن  وظاهراتها، 
واخلارجية متهيدًا لعرض أهميتها في احلياة.

4- ويجب أن يحرص املعلم على عرض أهمية الغالف الصخري في احلياة العملية له، بناء 
على ما مت دراسته عن الغالف الصخري بالتفصيل وبالتحليل، حتى يفهم املتعلم الفوائد 
التضاريسي  التنوع  عن  ينتج  حيث  األرض،  سطح  تضاريس  أشكال  في  للتنوع  العديدة 
إلى  الطبيعية، مما يؤدي  النباتية  والعطاءات  املناخية  الظروف  تنوعًا في  لسطح األرض 
والعمراني( االقتصادي  اإلنسان في نشاطه  التي يستغلها  البيئية  واملوارد  املعطيات  تنوع 

)أنواع الصخور واملعادن وأنواع تربات السهول في الزراعة، وأنواع الغابات، ومنابع املياه(.
ج - األنشطة التعليمية و الوسائل:

ومصادر  املدرسي  الكتاب  إلى  بالرجوع  وذلك  مصادرها  من  والبيانات  املعلومات  جمع  أ- 
املعرفة املختلفة وقراءتها ثم حتليلها وتلخيص املعلومات املطلوبة التي تثري املعرفة لدى 

املتعلمني.
1 - أي كتاب حديث في املكتبة املدرسية، أو املكتبات اخلارجية يعالج الغالف الصخري 

لألرض وتكون املعلومات التي يحتويها حديثة ومزودة بالصور امللونة.
ملونة  وخرائط  توضيحية  وأشكال  صور  على  يحتوي  أجنبي  عربي،  أطلس  أي   -  2

وتخدم بصورة مباشرة )الغالف الصخري لألرض(.
	 - دائرة معارف عربية وأجنبية.

4 - القنوات الفضائية التي تعرض »ملف األرض«.
5 - دعوة زائر مختص يحاضر بالشعبة الدراسية.

6 - الصور الكبيرة وامللونة واخلرائط الطبيعية احلديثة.
	 - اختيار فيلم فيديو مناسب من إدارة التقنيات بوزارة التربية.

ب- توجيه املتعلمني إلى ما يختاره املعلم من املصادر السابقة الذكر، لقراءتها وحتليلها 
وتفسيرها وتلخيصها وجمع الصور التي متثل الظاهرات الناجمة )من أشكال سطح األرض( 
عن العوامل الداخلية واخلارجية. والتعقيب عليها، وكتابة تقرير موجز حول أهمية الغالف 

الصخري بالنسبة لإلنسان ونشاطه االقتصادي والعمراني وحتت إشراف املعلم.
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منوذج درس رقم )4(
احملورالثالث - الفصل األول

موضوع الدرس: القوى اخلارجية املؤثرة في تشكيل سطح األرض
استخدام طريقة املجموعات

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

  تقوم هذه الطريقة على أساس تشكيل جماعات صغيرة من طالب الشعبة، وجتمع أفراد 
كل مجموعة في مكان مخصص لها. ويقوم أفراد كل مجموعة باختيار قائد لهم بإجناز 

العمل احملدد لهم. وتتطلب هذه الطريقة ما يلي:
1- حتديد املوضوعات واألدوات واملعينات واملثيرات لكل مجموعة.

2- حتديد املصادر اخلارجية التي تثري املوضوعات.
	- متابعة أداء كل مجموعة وإعطاء التوجيهات واإلرشادات الالزمة.
4- العمل على نقل اخلبرة من مجموعة عمل إلى مجموعة أخرى.

5- تصميم قائمة مبالحظة املهارات االجتماعية.
خطوات التدريس:

أواًل: األهداف السلوكية التي يتوقع املعلم أن تتحقق بعد تدريس هذا املوضوع، أن 
يكون املتعلم قادرًا على أن:

 أ- األهداف املعرفية:
1 - يعرف املفاهيم التالية: التعرية، النحت، املد واجلزر، التيارات البحرية، األمواج.

2 - يذكر عوامل التعرية اخلارجية.
النشأة  واألمواج من حيث  الرياح  الناجتة عن  التضاريسية  الظاهرات  يقارن بني   -  	

والشكل.
4 - يعدد الظاهرات التضاريسية الناجتة بفعل العوامل اخلارجية.

5 - يفسر عوامل تشكيل سطح األرض.
6 - يصف الظاهرات التضاريسية بحسب عوامل نشأتها.

ب- األهداف النفس حركية:
1- يرسم بعض األشكال التضاريسية الناجتة بفعل العوامل اخلارجية )مهارة(.
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2- يقرأ مرجع خارجي ويحلل احملتوى املطلوب.
	- يقرأ األشكال التضاريسية الناجمة عن العوامل اخلارجية ويفسرها.

4- يقرأ خريطة طبيعية ويحدد األنهار )منابعها ومصابها( والسواحل والتيارات.
ج- األهداف الوجدانية:

- يبدي اهتمامًا باآلثار التضاريسية الناجمة عن العوامل اخلارجية .  

ثانيًا: بإمكان املعلم أن يطرح األسئلة التي تساعد أفراد املجموعة في البحث عن 
املعلومات والتعامل معها على النحو التالي:

1 - ما املقصود باملياه اجلارية، النحت الرأسي، اخلانق النهري؟
2 - ما أجزاء النهر التي يتم من خاللها عمليات النحت والنقل واإلرساب والبناء؟
	 - ما الظاهرات التضاريسية التي تنجم عن التعرية باملياه اجلارية؟ كيف تنشأ؟

4 - ارسم أجزاء النهر، وبعض الظاهرات التي تنجم عنه.
5 - ما املقصود باملياه اجلوفية؟

6 - ما مصادر املياه اجلوفية؟
	 - ما أنواع املياه اجلوفية؟

)وضح  تنشأ؟  وكيف  اجلوفية؟  املياه  بفعل  الناجتة  التضاريسية  املظاهر  ما   -  	
بالرسم(.

9 - عرف الرياح.
10- اشرح أنواع الرياح.

11- فسر حدوث الظاهرات التضاريسية الناجتة عن حركة الرياح.
وإرساب  ونقل  نحت،  كعامل  الرياح  عن  الناجتة  التضاريسية  الظاهرات  بني  فرق   -12

وضح بالرسم.
	1- ما الظاهرات التضاريسية التي تنشأ بفعل اجلليد؟

	1- كيف تكونت تلك الظاهرات التضاريسية؟ وضح بالرسم.
	1- ما أشكال حركة مياه البحار واحمليطات ومعناها؟

16- ما األشكال التضاريسية الناجتة بفعل البحر؟ وضح بالرسم.
ثالثًا: املعينات التعليمية واملراجع:

1 - خرائط حائطية.
2 - خرائط من األطلس.
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	 - جهاز العرض العلوي.
4 - الكتاب املدرسي )املقرر الدراسي( ص ..... .

5 - مرجع خارجي )اجلغرافيا الطبيعية: د. حسن أبو العينني( ص ص )0-219	2(.
6- ملصقات.

رابعًا: توجيه املتعلمني:
أ- تختار كل مجموعة من املجموعات األسئلة التي تخصها، فاملجموعة األولى تقوم بالبحث 
عن اإلجابات املرتبطة، األسئلة رقم 2/1/م	/4 واملجموعة الثانية األسئلة رقم 5، 6، 	، 	، 
 1	  ،1	 رقم  السؤاالن  فلها  الرابعة  املجموعة  أما   ،12  ،11  ،10  ،9 رقم  الثالثة  واملجموعة 

واملجموعة اخلامسة واألخيرة لها السؤاالن رقم 	1، 16.
ب- وتستعني كل مجموعة باملعينات واملراجع السابقة الذكر جلمع املعلومات وتكتب وتعلق 
وترسم بالتشاور معًا في توزيع العمل وإجناز العمل وطبيعة العمل واملواد والوسائل املناسبة. 

وكيفية عرض ما مت إجنازه.
ج- ويوجه املعلم أفراد املجموعة أو مقرر املجموعة إلى أن يكتب باختصار ما يستمع إليه 
املطلوبة  املعلومات  بنقل  لهم  للسماح  وذلك  األخرى،  املجموعات  أعمال  من  ويشاهده 

وتبادلها. وتكون هي محصلة هذا الدرس.
خامسًا: بعد مناقشة املعلم املجموعات يكتب ما يلي:

1- معنى املياه اجلارية )األنهار(.
2- تتكون األنهار من أجزاء ومراحل.

	- تنتج عن جريان مياه األنهار أشكال تضاريسية معينة بالنحت والنقل واإلرساب مثل 
تكوين املجاري النهرية الرئيسة، الدلتاوان، سهول فيضية.

4- معنى املياه اجلوفية ومصادرها، وأنواعها، ومظاهرها.
5- معنى الرياح: الرياح عامل نحت ونقل وإرساب )في مناطق الصحاري احلارة اجلافة( 
تنتج عنها أشكال تضاريسية من مثل املواد الصخرية، األعمدة الصحراوية لفعل النحت، 

والكثبان الرملية والسهول الرملية لفعل النقل واإلرساب.
وسواحله  البحر  شواطئ  كل  )حركة(.  األمواج  واجلزر،  املد  البحرية،  التيارات  معنى   -6
احلالية، نتاج التطور الذي حدث وما زال يحدث نتيجة لتقدم البحر وتقهقره عن األرض 

املجاورة له(تآكل الصخور والتعرية )اخللجان وأشباه اجلزر، املضايق، الكهوف البحرية(.
	- تأثرت مناطق سطح األرض التي غطيت بالتكوينات اجلليدية لفترة طويلة من الزمن 
بظاهرات خاصة تبعًا الختالف التركيب اجليولوجي وأشكال التكوينات اجلليدية التي أدت 
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إلى تكوينها، أهمها الغطاءات اجلليدية، الثالجات، األدوية اجلليدية، والفيوردات ورواسب 
الطفل اجلليدي والركامات اجلليدية والرواسب اجلليدية والكثبان اجلليدية.

	- أثر فعل املياه اجلوفية في املناطق التي تتألف من الصخور اجليرية والطباشيرية 
على تكوين احلفر املتعمقة واملغارات فوق سطح األرض، وأخرى في جوف القشرة األرضية 

منها الكهوف ومجاري األنهار اجلوفية أو املفقودة،وتنقسم املياه اجلوفية وفقًا لتنوع 
مصادرها وأماكن وجودها إلى أقسام عديدة )عذبة، ماحلة( والطبقات احلاوية للمياه 

اجلوفية، وأهم مظاهرها اآلبار االرتوازية، الينابيع والنافورات.
 على ضوء النقاط السابقة الذكر ينهي املعلم النشاط الصفي باألسئلة التالية:

1 - ماذا يحدث إذا لم تكن هناك قوى أو عوامل خارجية مؤثرة في القشرة األرضية.
2 - هل توجد هناك آثار جانبية إيجابية أو سلبية للظاهرات أو لألشكال التضاريسية 

الناجتة بفعل عوامل التعرية ؟ ما تلك األشكال وما آثارها؟ مثل ملا تقول.
و يتوصل املتعلمون إلى التعميم التالي:

كل القوى اخلارجية مؤثرة في تشكيل سطح األرض.

سادسًا: التقومي: 
 

1 - ما املقصود بكل مما يلي: التعرية، النحت، املد واجلزر والتيارات البحرية واألمواج 
والرياح واملياه اجلوفية )أو يطلب وضع املفاهيم للتعريفات(.

2 - ما القوى اخلارجية أو العوامل اخلارجية التي تؤثر في القشرة األرضي وشكلها أو 
مزاوجة )»أ« القوى اخلارجية(، )»ب« اآلثار الناجتة( يصل بينهما؟

	 - قارن بني الظاهرات التضاريسية الناجتة بفعل الرياح من حيث الشكل والتكوين.
4 - فسر عوامل تشكيل سطح األرض.
5 - صنف ما يلي في اجلدول املرفق:

 – الصخرية  املوائد   – الصحراوية   النوافذ   – الرملية  الكثبان   – الصحراوية  األعمدة 
الشواهد الصخرية – الغرود.

ظاهرات تضاريسية ناجتة بفعل نحت 
الرياح

ظاهرات تضاريسية ناجتة بفعل نقل 
وإرساب الرياح
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سابعًا: النشاط الالصفي:
يكلف املعلم املتعلمني بالقيام بأداء ما يلي:

يقوم  أو  التعرية  عوامل  بفعل  الناجتة  التضاريسية  الظاهرات  متثل  صور  جمع   -  1
بتصويرها باأللوان من املراجع ويعلق عليها.

2 - كتابة تقرير حول املوضوعات التي مت توزيعها على فريق عمل البحث 
املجموعات:
أ - فعل البحر.

ب - فعل اجلليد
ج - فعل املياه اجلوفية.

د - فعل األنهار.
ه� - فعل الرياح.

ومن ثم يتم تبادل التقارير بني املجموعات لتعميم االستفادة.
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احملورالثالث- الفصل الثاني
الغالف املائي

أ- محتوى الفصل الثاني - العودة لكتاب الطالب املقرر.
تدريس  خالل  املتعلمني  لدى  حتقيقها  على  املعلم  يحرص  أن  ينبغي  التي  األهداف  ب- 

الفصل الثاني:

1- توضيح مساحة املسطحات املائية التي تشغل القشرة األرضية، وإبراز التوزيع اجلغرافي 
للبحار واحمليطات، واخللجان، وتطور معرفتها بعد الكشوف اجلغرافية ونتائجها من حيث 
الدراسة  على  والتأكيد  اجلغرافي(  )التوزيع  األفقي  واالمتداد  )سمكة(  الرأسي  االمتداد 

احلديثة التي توضح مساحة وأعماق املسطحات املائية.

2- بيان اخلصائص العامة للمياه ومياه البحار واحمليطات من حيث مظاهرها وأشكالها، 
درجة حرارتها، ودرجة ملوحتها وكثافتها، ووجود األكسجني الذائب فيها، وينبغي على املعلم 
أن يركز على العالقات املتداخلة بني تلك اخلصائص ووجود الكائنات احلية التي ميكن أن 
التي تلعب دورًا مهمًا في مد  العاملية املشهورة  تنمو وتعيش في ظلها، ومصائد األسماك 

اإلنسان بالغذاء ونشاط اإلنسان االقتصادي والتعمير.

	- توضيح حركة مياه البحار واحمليطات بعرض تلك احلركة التي تتمثل باملد واجلزر واألمواج 
وحتكمها،  بها  تؤثر  التي  والقوانني  العوامل  وإبراز  والرأسية،  األفقية  البحرية  والتيارات 
وميهد لذلك تفسير كل مفهوم من املفاهيم السابقة، والربط بينها وبني موضوعات الفصل 
األول، وعوامل تشكيل سطح األرض اخلارجية كعامل من عوامل النحت واإلرساب ومساعدة 
املتعلمني على تفسير وحتليل وبناء وإصدار حكم على الظاهرات الطبيعية من ثم الوصول 

إلى االستنتاجات والتعميمات املهمة.

4- بيان أهمية الغالف املائي في حياة اإلنسان بإبراز املسطحات البحرية واحمليطية التي 
تشغل نحو 1	% من مساحة سطح الكرة األرضية، وتعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر التبخر 
بفعل اإلشعاع الشمسي وتكوين السحب وسقوط األمطار، مبا يتناسب مع حاجة األرض 
من  واالنتقال  البحرية  املالحة  في  واستغاللها  بحكمته،  عليها  يعيش  الذي  واإلنسان 
منطقة إلى أخرى على سطح هذا الكوكب، لترابط البحار واحمليطات بكافة سواحل العالم. 
باإلضافة إلى األسماك والكائنات البحرية والنهرية التي أصبحت موردًا من موارد الغذاء 
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البحار  مياه  تبعًا خلصائص  وذلك  البحرية.  باحلرف  القدم  اشتغل منذ  والذي  لإلنسان 
من  النفط  استخراج  وأخيرًا  ذلك،  على  ساعدت  التي  والكيميائية  الطبيعية  واحمليطات 
الرفارف القارية وأرضية البحار الضحلة ضمن حدود الدول البحرية في العالم باستخدام 

األنشطة واملعينات املناسبة.

التدهور   من  ومعطياتها  البحرية  الثروة  هذه  على  اإلنسان  حفاظ  أهمية  توضيح   -5
واالستفادة منها وتقدير هذه النعمة وشكر الله على نعمه.
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منوذج درس رقم)5(
احملورالثالث – الفصل الثاني

موضوع الدرس: حركة مياه البحار واحمليطات
استخدام طريقة التحليل

 
الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

باستخدام طريقة التحليل: حتليل التعميم: 
)مياه البحار واحمليطات في حركة دائمة ومستمرة ال تتوقف أبدا(.

- يتم بعد عرض التعميم على املتعلمني ما يلي:
1- عرض املفاهيم التي يبنى عليها التعميم وتوضيح العالقات التي تربط بينها.

أ- عالقة السبب – النتيجة.
ب- عالقة اجلزء بالكل واللفظ بالشكل.

ج- عالقة تشابه وعالقة كمية.
2- عرض احلقائق واألمثلة التي تتعلق باملفاهيم وبالتالي بالتعميم أحيانًا. عرض الوقائع 

واألدلة التي تدعم التعميم.
يغطي  عما  للبحث  خارجية  ومراجع  الدراسي(  )املقرر  الكتاب  إلى  املتعلمني  توجيه   -	

البندين )1( و )2(.
أوال: األهداف السلوكية التي يتوقع املعلم أن تتحقق بعد تدريس هذا املوضوع،

أن يكون املتعلم قادرًا على أن:
أ- األهداف املعرفية:

1 - يشرح العبارة »مياه البحار واحمليطات في حركة دائمة ومستمرة ال تتوقف أبدًا«.
2 - يذكر أسماء حركات مياه البحار واحمليطات.

ارتفاع  األمواج،  املنخفض،  املد  العالي،  املد  واجلزر،  املد  التالية:  املفاهيم  يعرف   -  	
الرأسية،  التيارات  البحرية،  التيارات  املوجة،  املوجة، سرعة  زمن  املوجة،  املوجة، طول 

التيارات األفقية.
التيارات  األمواج،  املنخفض،  املد  العالي،  املد  واجلزر،  املد  من:  كل  حدوث  يعلل   -  4

البحرية، التيارات الرأسية، التيارات األفقية.
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5 - يربط بني ظاهرة املد واألمواج واألشكال التي تدل عليها.
6 - يقارن بني أسباب نشأة كل من املد واجلزر واألمواج والتيارات البحرية.

	 - يصنف اآلثار الناجمة عن كل من املد واجلزر واألمواج والتيارات البحرية.
	 - يضرب أمثلة على ما يتعلق بظاهرة حركات مياه البحار واحمليطات.

9 - يختار العوامل املسئولة عن حركة التيارات البحرية مع ذكر أسباب ذلك.
ب- األهداف النفس حركية:

1- يحدد أماكن حدوث الظاهرات السابقة الذكر على خريطة العالم. 
2- يرسم األشكال التي تدل على ظاهرة األمواج، واملد العالي واملد املنخفض. 

ج- األهداف الوجدانية:
- يقدر أهمية الغالف املائي لإلنسان والكائنات احلية. 

ثانيًا: النشاط االستهاللي:
باملسطحات  واجلزر  املد  عمليات  حدوث  واإلغريق  واليابانيون  القدماء  الصينيون  أدرك 

البحرية وباملياه النهرية عند مصبات األنهار. 
  ما العالقة بني حدوث هذه العملية وكوكب القمر؟ أو:

»كانت األمواج العالية في البحار املضطربة من بني أهم املشكالت التي كانت تواجه السفن 
واالسكندنافيني  واليونانيني  والفينيقيني  القدماء  املصريني  برحالت  اخلاصة  الشراعية 

واألسبان والبرتغال... « . ملاذا؟ 
»كان على قباطنة السفن التي كانت متر عبر احمليط األطلسي الشمالي فيما بني الساحل 
الغربي ألوروبا والساحل الشرقي للعالم اجلديد )الذي اكتشف منذ عام 92	1م( بدراسة 

األمواج البحرية وحالة البحر ...«. ملاذا؟ 
»إن التيارات البحرية ال ميكن مشاهدتها في البحر، وال ميكن أن تشعر بوجودها وأماكن 

نشوئها وحتديد مجموعاتها بالنظر املجرد في البحر ...«. ملاذا؟
»شاهدت وسمعت من مقدم األخبار حالة البحر املد واجلزر وأوقاتهما واألمواج«. كيف تتغير 

حالة البحر؟ وملاذا؟ )القناة الفضائية الكويتية وغيرها(.
  وما أهمية معرفة تلك احلالة؟ ماذا ميكن أن نسميها )جغرافيا البحار واحمليطات –د.حسن 
أبو العينني ص219، 6	2، 1	2( وقراءة مقتطفات حول حركات مياه البحار واحمليطات، أو 
عرض فيلم فيديو عن األحداث العاملية املتعلقة باألعاصير واألمواج وربط ذلك بالدرس بعد 

توضيح العالقة بينهما. أنظر مسند )5(خريطة خريطة التيارات البحرية ملحق )6(.
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رابعا: األسلوب و املعينات واألنشطةثالثا: حتليل املادة العلمية )محتوى الدرس(
أ- املفاهيم: 

املنخفض-  املد   – العالي  املد   – واجلزر  املد 
األمواج.

البحار،  وقتي ملنسوب مياه  ارتفاع  باملد  - يقصد 
واجلزر هو انخفاض وقتي في منسوب املياه.

- املد العالي: يشتد فعل املد عندما يكون القمر 
واألرض والشمس اعلى استقامة واحدة، ويحدث 
قوة  إلضافة  تبعًا  واحملاق  البدر  حالتي  في 
)جذب  معًا  القمر  قوة جذب  إلى  الشمس  جذب 

املسطحات املائية(.
- املد املنخفض: يقل منسوب املد العالي إذا وقع 
القمر والشمس على ضلعي زاوية قائمة بالنسبة 
أو تقل قوة جذب الشمس من  لألرض، فتضعف 

تأثير قوة جذب القمر للمسطحات املائية.
للمياه  دائرية  حركة  هي  األمواج:  مفهوم   -
بسطح  الرياح  احتكاك  بفعل  للبحر  السطحية 

مياه البحار.
ب- احلقائق:

- تتأثر عملية املد واجلزر بالتالي.
- قوة اجلذب املتبادلة بني كل من القمر واألرض 

والشمس.
جذب  قوة  بفعل  املياه  ارتفاع  عملية  تتشكل   -
القمر لها، في اجلهة املقابلة له بينما تدفع القوة 
الطاردة املركزية باملياه في االجتاه املضاد فترتفع 

املياه إلحداث )االتزان(.
في  تتضح  ال  واحمليطات  البحر  مياه  وارتفاع   -
إلى  دخولها  عند  وتتضح  املفتوحة.  البحار 
برستل  خليج  العربي،  اخلليج  مثل  اخللجان 
جزر  وخلجان  كاليفورنيا،  وخليج  )إجنلترا( 

اليابان + )عوامل أخرى(.
- اآلثار الناجمة عن عملية املد واجلزر:

والرمال  كالطمي  الدقيقة  املواد  بعض  نقل   -1
الناعمة إلى املياه األكثر عمقًا.

2- يساعد على قلة اإلرساب في األجزاء القريبة 
شبه  والبحيرات  الضيقة  واخللجان  األنهار  من 
املنقطعة عن البحر وبطء منو السهول الفيضية 

وبطء تالشي البحيرات.

اقرأ  واحمليطات؟  البحار  مياه  حركات  أهم  ما 
الفقرات املتصلة باملوضوع من الكتاب ص )....(، 

.)....(
ملاذا تتحرك مياه البحار واحمليطات في شكل املد 

واجلزر واألمواج والتيارات البحرية؟
شرح  مع  التعميم  خالل  من  األجوبة  مناقشة 
ثم  عام،  بشكل  املياه  حركات  في  املؤثرة  العوامل 

التركيز على املد واجلزر.
ما املقصود باملد واجلزر؟

وحتليل املفاهيم املرتبطة بالتعميم رقم )1( 
املد

العالي             املنخفض        )أكمل( 
وما  املنخفض؟  واملد  العالي  املد  يحدث  كيف 

أسباب حدوثها؟
واملد  العالي  املد  توضح  التي  األشكال  عرض   -
العرض  جهاز  طريق  عن  واجلزر  واملد  املنخفض 
املنخفض  واملد  العالي  املد  بني  اربط  العلوي، 
وأكمل  توضحها  التي  واألشكال  )املعتدل( 
وضع   – الشمس   – األرض   – القمر  البيانات: 
العناوين لها. ميز بني املفاهيم املتشابه واملضادة 

)املتشابة واملختلفة( 
هناك عوامل أخرى تشكل عملية املد وتغيير ميعاد 
حدوثها على طول أجزاء السواحل املختلفة، ما 

هي؟
ابحث عنها في كتاب جغرافية البحار واحمليطات. 
د. حسن أبو العينني تصوير ص22	 وتوزيع نسخة 

لكل متعلم. ثم أكمل الشكل:
  عوامل تشكيل عملية املد

ارتفاع مياه البحر واحمليطات ال تتضح في البحار 
املفتوحة، ملاذا؟ ويتضح عند دخولها إلى اخللجان 
جزر  كاليفورنيا،  برستل،  العربي،  اخلليج  مثل 

اليابان.
استعن بخريطة العالم الطبيعية من أطلسك، ثم 
اذكر أمثلة أخرى من اخللجان التي تتضح ظاهرة 

ارتفاع املياه فيها.

املد؟  حركة  عملية  عن  تنجم  التي  اآلثار  ما 
؟واجلزر؟
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إل��ى أث��ر ضغط الهواء  ن��ش��وء األم����واج ي��رج��ع   -
امل���الم���س ل��س��ط��ح امل����اء واح��ت��ك��اك��ه ب���ه وم���ن ثم 
تتكون متوجات مائية دائرية مختلفة في الشكل 

والسرعة.
ميز العلماء بني كل مما يلي:

أ- ارتفاع املوجة= طول املسافة الرأسية بني قمتي 
موجة وقاعها)ت( 

ب- طول املوجة = طول املسافة األفقية بني قمتي 
أو قاعدتي موجتني متجاورتني)ل(.

ج- زمن دورة املوجة= الزمن الذي تستغرقه املوجة 
إلى  قمة  م��ن  مت��ر  لكي  كاملة  دورة  دوران��ه��ا  ف��ي 

أخرى)ن(.
د- سرعة املوجة= طول املوجة مقسومًا على زمن 

دورة املوجة)ع(
ع= ل/ن ميل/الساعة

- تصنف األمواج البحرية إلى مجموعات األمواج 
في بحار العالم على أساس اختالف شكل املوجة 
 – السرعة  ومتوسطة  سريعة  وسرعتها.(أمواج 

محدودة السرعة – هادئة(
سرعة  بنفس  تنساب  ال��ب��ح��ار  م��ي��اه  ك��ان��ت  إذا   -
األمواج – من )20-60( ميال في الساعة( لتعذر 

استخدام البحار في املالحة البحرية.
- إذا كانت الرياح تهب من األرض إلى البحر فال 

حتدث أمواج لضحولته وقلة العمق.
- تؤثر األم��واج على السواحل وتشكيلها حافات 

وكهوف تعرجات املسالت البحرية.
واحمليطات  البحار  في  البحرية  التيارات  تنشأ   -
والكيميائية  الطبيعية  اخلصائص  لتنوع  تبعًا 

وكثافة املياه 
)البحار  امل��ي��اه  ح����رارة  درج����ات  ارت��ف��ع��ت  كلما   -

واحمليطات( زادت من نسبة تبخرها.
- كلما ارتفعت نسبة األمالح في مياه البحار زادت 

كثافتها.
- تنتقل املياه من املسطحات املائية األعلى كثافة 

إلى تلك األقل منها كثافة.
- تتأثر اجتاهات حركة التيارات البحرية باجتاه 
الرياح السائدة وشكل السواحل – ودوران األرض 

؟واجلزر؟

عرف:األمواج .
الكتاب ص).....( فقرة ).......(

ميز العلماء بني ارتفاع املوجة، طول املوجة، زمن 
دورة املوجة، سرعة املوجة. فما املقصود بكل منها. 
بعد عرض جزء من شريط عن األمواج استكمل 

الشكل تصنيف األمواج )الشكل السرعة(
امل��وج��ة واألشكال  امل��وج��ة، ودورة  ب��ني ط��ول  ارب��ط 
اخلاصة بها، وأكمل البيانات  عليها: ميز املفاهيم 
وت��ض��اده��ا)امل��ف��اه��ي��م امل��ت��ش��اب��ه وامل��خ��ت��ل��ف��ة( ضع 

العناوين لألشكال.
)عرض العبارات التالية: بجهاز العرض العلوي(

* يذكر بن جبير في رحلته املشهورة العالقة بني 
هبوب الرياح وسرعتها ومواسم السفر املناسبة في 

املتوسط واألحمر.)2	11، 		11(.
الرياح تهب من األرض  إذا كانت  * ماذا سيحدث 

إلى سواحل البحر دائمًا؟
* أرجع األولون نشأة األمواج إلى غضب الله عن 
أنها مسكن  أو  املعصية،  األق��وام القترافهم  بعض 
ل��ق��وم آخ��ري��ن ي��ن��ت��ش��رون ف���وق ق���اع ال��ب��ح��ر ولهم 

مملكتهم اخلاصة.
األمواج  بسرعة  تنساب  البحار  مياه  كانت  *إذا 
البحار  استخدام  لتعذر  نفسها)من 20-60 ميال( 
في املالحة. مباذا تفسر العبارات السابقة وما رأيك 

فيها؟ إذا ما قارنتها بالعبارة التالية)القائلة(:
البحار  اآلراء حول نشوء حركة مياه  »الكثير من 
علمية  دراسة  إلى  وتفسيراتها حتتاج  واحمليطات 

أكثر..«
م��ا اآلث���ار الناجمة ع��ن ح��رك��ة األم����واج؟ فسر ملا 
الشاشة()جهاز  ع��ل��ى  أم���ام���ك  ي���ل���ي:)امل���ع���روض 

العرض العلوي(.
كلما ارتفعت درجات حرارة مياه البحار واحمليطات 

زادت من نسبة تبخرها.
كلما ارتفعت نسبة األمالح في مياه البحار زادت 

كثافتها.
كثافة  األعلى  املائية  املسطحات  من  املياه  تنتقل 
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حول نفسها.
السطحية  املياه  حركة  هي  البحرية  التيارات  أ- 
للبحار واحمليطات تتأثر باختالف كثافتها واجتاه 

الرياح السائدة:
املائية  املسطحات  م��ن  البحار  م��ي��اه  تنساب   -1
شكل  على  كثافة  منها  األق��ل  إل��ى  كثافة  األعلى 
تيارات بحرية أفقية أو السطحية تنتقل من سطح 
مائي إلى آخر. وتيارات بحرية رأسية تنتقل من 
املسطحات املائية األعلى كثافة إلى األخرى األقل 

منها كثافة من أعلى إلى أسفل أو بالعكس.
بحرية  تيارات  على شكل  البحار  مياه  تنتقل   -2
إلى  ال��دف��ي��ئ��ة  امل��ائ��ي��ة  امل��س��ط��ح��ات  م��ن  سطحية 
األخرى املعتدلة(تيار اخلليج( الرتفاع كثافتها.(

في املناطق االستوائية لتعامد الشمس(
من  ال��س��ط��ح��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ت��ي��ارات  تنتقل   -	
املسطحات املائية الباردة جدًا إلى األخرى املعتدلة 
وتركيز  البحر  السطحية من  املياه  بسبب جتمد 
األمالح في املياه التحتية ومن ثم ارتفاع كثافتها. 

مثل(تيارات لبرادو((في املناطق القطبية(.
	- تتأثر اجتاها التيارات البحرية بشكل املراحل، 
وأعماق البحار وحركة دوران األرض حول نفسها 

والرياح السائدة.
وال ميكن  البحرية  التيارات  - ال ميكن مشاهدة 
ن��ش��وئ��ه��ا وحتديد  ب���وج���وده���ا وأم���اك���ن  ال��ش��ع��ور 
وتشبه  البحار.  في  املجردة  بالنظرة  مجموعتها 
حركة التيارات املائية حركة السوائل في األواني 

التزان املياه في منسوبتها.
- ي��ن��ت��ج ع��ن ال��ت��ي��ارات ال��ب��ح��ري��ة ارت���ف���اع درجة 
سقوط  على  واملساعدة  بها  متر  التي  السواحل 
حرارة  درج��ة  وانخفاض  دافئة(  األمطار(تيارات 
السواحل وجفافها(تيارات باردة( ومناطق التقاء 
أغنى  هي  الباردة  مع  الدافئة  البحرية  التيارات 

مناطق العالم في األسماك.

ج- التعميمات:

ت��ل��ك األق���ل منها ك��ث��اف��ة ع��ل��ى ش��ك��ل تيارات  إل���ى 
بحرية رأسية من أعلى إلى أسفل وبالعكس. وعلى 
شكل تيارات بحرية سطحية من املسطحات املائية 
الباردة جدًا إلى األخرى املعتدلة مثل تيار لبراود 

البارد(. 
 

التيارات  بخريطة  واستعن  أطلسك  إل��ى  ارج���ع 
البحرية وخريطة العالم الطبيعية.

الباردة  البحرية  ال��ت��ي��ارات  على  أمثلة  أذك���ر  ث��م 
والدافئة.

ال��ب��ح��ري��ة الباردة  ال��ت��ي��ارات  ع��ل��ل ح���دوث ح��رك��ة 
والدافئة. وحركة التيارات الرأسية واألفقية:

عرف املقصود بكل من:
حركة التيارات البحرية وحركة التيارات البحرية 

الرأسية واألفقية. أو مزاوجة:
ماذا  بينها  ليصل  )التعريفات(  )امل��ف��اه��ي��م(،ب  أ 

ينتج عن حركة التيارات البحرية.
ت���وض���ح ف��ي��ه ح���رك���ة م���ي���اه البحار  ارس�����م ش��ك��ال 

واحمليطات بصورة متكاملة.

املد واجلزر األمواج  التيارات البحرية

 العوامل املؤثرة في حركة مياه البحار

املد واجلزر األمواج  التيارات البحرية
قارن بني املد واجلزر واألمواج والتيارات البحرية 
من حيث األسباب والشكل. صنف اآلثار الناجمة 
ع��ن ح��رك��ات م��ي��اه ال��ب��ح��ار واحمل��ي��ط��ات باجلدول 

التالي:
   احلركة                                      اآلثار

   -املد واجلزر 
   -األمواج 

   -التيارات البحرية

خلص في دفترك أهم اخلصائص حول املد واجلزر 
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 1- مياه البحر في حركة رأسية وأفقية مستمرة 
ال تتوقف أبدا.

2- تتأثر عملية املد واجلزر بقوة اجلذب املتبادلة 
بني القمر واألرض والشمس، وقوة الطرد 

املركزية. 

صفحة.  نصف  في  البحرية  والتيارات  واألم���واج 
ثم اكتب توقعاتك في حالة توقف العوامل املؤثرة 
في حركات مياه البحار واحمليطات نهائيا في ربع 

صفحة
ب���إث���ارة أس��ئ��ل��ة اشرح  ال��ت��ع��م��ي��م رق���م )1(  دراس����ة 

التعميم.
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خامسًا: التقومي:
1- ضع املفهوم املناسب للتعريفات التالية:

أ- حركة ارتفاع وانخفاض وقتي ملنسوب مياه البحار.
ب- حركة ارتفاع مياه البحار في حالتي البدر واحملاق ومتأثرة بقوة جذب القمر والشمس.

ج- حركة دائرية للمياه السطحية للبحار متأثرة بالرياح واحتكاكها بها.
د- حركة املياه السطحية للبحار متأثرة باختالف كثافتها واجتاه الرياح السائدة.

2- أكمل العبارات التالية مبا يناسبها من كلمات:
أ- إذا وقع القمر واألرض والشمس على استقامة واحدة يحدث املد ..............

ب- إذا وقع القمر والشمس على ضلعي زاوية قائمة بالنسبة لألرض يحدث املد ......
ج- يطلق على طول املسافة الرأسية بني قمتي موجة وقاعها ............. املوجة.

د- يطلق على املسافة األفقية بني قمتي أو قاعدتي موجتني متجاورتني .......... املوجة.
إلى  كاملة لكي متر من قمة  دورة  دورانها  املوجة في  التي تستغرقها  املدة  ه�- يطلق على 

أخرى ............ املوجة.
و- يطلق على طول املوجة مقسومًا على زمن دورة املوجة .............. املوجة.

	- أكمل الشكل:
تصنف األمواج في بحار العالم على أساس اختالف شكل املوجة وسرعتها إلى:

4- بني العالقة بني كل مما يلي: 
أ- سرعة الرياح ومجموعات األمواج. 

ب- دوران القمر حول األرض وهما حول الشمس وحركة املد العالي. 
ج- كثافة املياه وحركة التيارات البحرية. 

د- التقاء التيارات البحرية الدفيئة بالباردة عند السواحل وغنى السواحل باألسماك. 
5- مباذا تفسر:؟

أ- انتقال املياه من املسطحات املائية األعلى كثافة إلى تلك األقل منها كثافة على شكل 
تيارات بحرية رأسية وأفقية. 

ب- انتقال املياه من املسطحات املائية الدفيئة إلى األخرى املعتدلة. 
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ج- انتقال املياه من املسطحات املائية الباردة جدًا إلى أخرى معتدلة. 
د- نشوء املد املضاد للمد املواجه للقمر. 

ه�- ارتفاع املياه )املد( ال يتضح في البحار املفتوحة.
 

6- علل ملا يلي: 
أ- حدوث املد واجلزر ، املد العالي ، املد املنخفض )املعتدل(. 

ب- األمواج 
ج- التيارات البحرية – التيارات البحرية الرأسية – التيارات البحرية األفقية. 

	- قارن بني: 
حركات مياه البحار واحمليطات )املد واجلزر ، األمواج ، التيارات البحرية( ، من حيث أسباب 

نشوئها أو حدوثها ، أشكالها ، وآثارها. 

	- صنف ما يلي في اجلدول املرفق: 
املياه ونسبة  – حرارة  املياه  الرياح لسطح  املتبادلة- احتكاك  – قوى اجلذب  الرياح  اجتاه 
التبخر – عمق البحار – القوة الطاردة املركزية – شكل السواحل – سرعة الرياح – احلركات 
الفجائية الزلزالية والثورات البركانية- تشكيل حافات وكهوف ومسالت بحرية – نقل الطمي 
والرمال الناعمة إلى املياه األكثر عمقًا – ارتفاع درجات حرارة السواحل أو انخفاضها – 
سقوط األمطار على السواحل أو جفافها – بطء اإلرساب في األجزاء القريبة من األنهار 

واخللجان والبحيرات شبه املنفصلة – تكاثر األسماك – بطء تكوين السهول الفضية.
 

اآلثاراألسباب حركة املياه 
1- املد واجلز

2- األمواج
	- التيارات البحرية

9- ماذا سيحدث إذا ما :؟
1- هبت الرياح السائدة من األرض إلى سواحل البحار بصفة دائمة وليس العكس.

2- تساوت نسبة ملوحة وكثافة مياه البحار )واحدة غير متباينة(. 
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	- كانت الكرة األرضية ثابتة ال تتحرك وال تدور حول نفسها. 
4- تساوت ضحولة مياه املسطحات املائية للكرة األرضية وليس العكس. 

5- توقفت الرياح عن هبوبها على سطح الكرة األرضية الدائمة منها واملوسمية. 
أ- محتوى الفصل - العودة لكتاب الطالب املقرر. 

خالل  املتعلمني  لدى  حتقيقها  على  املعلم  يحرص  أن  ينبغي  التي  األهداف  ب- 
تدريس الفصل الثالث:

تتألف  التي  واملواد  والغازات  الغالف اجلوي وطبقاته وسمكه  تعريف  الفصل  يتناول هذا 
إقليم  كل  و مميزات  املناخية  األقاليم  و   ، األرض  إلى سطح  منها  تقترب  ما  ونسبة  منها 

ومستقبل املناخ في العالم. 
يجب على املعلم أن يؤكد على ما يلي بدقة من خالل تدريس هذا الفصل: 

1 - تعريف مفهوم الغالف اجلوي وطبقاته تعريفًا وافيًا يسهل فهم املتعلمني له من 
خالل التفاعل داخل الشعبة الدراسية. 

2 - حتديد طبقات الغالف اجلو الرأسية ، التروبوسفير ، االستراتوسفير ، املتروسفير 
، الترموسفير ، والعناصر التي يتكون منها ، وأبعادها عن سطح األرض ليسهل دراسة 

تباين درجات احلرارة وتباين املناخ على سطح الكرة األرضية. 
وتنوع  األرض  لسطح  املالمس  اجلوي  الغالف  في  احلرارة  درجات  تباين  تفسير   -  	
خصائصه العامة وتباين املناخ في العروض املختلفة ، كاملناخ احلار في العروض املدارية 
، واملناخ املعتدل في العروض املعتدلة واملناخ البارد والقطبي في العروض القطبية من 

الكرة األرضية. 
	 - حتليل العناصر التي تؤلف املناخ وتتمثل باإلشعاع الشمسي، وحرارة الهواء، والضغط 

اجلوي، والرياح، والرطوبة والتكاثف بعد التفريق بني مفهوم املناخ والطقس. 
5 - تعريف املفاهيم املتصلة مبوضوع املناخ مثل : الطقس ، اإلشعاع الشمسي األشعة 
الضوئية ، األشعة البنفسجية وفوق البنفسجية ، امليكرون ، املتوسط اليومي )لدرجة 

احلرارة( الضغط اجلوي، الرياح )الهواء( ، الرياح الدائمة ، الرياح املوسمية ، الرياح 

سادسًا: النشاط الالصفي: 
اكتب تقريرًا عن أهمية حركات مياه البحار واحمليطات واحمليطات في ربع صفحة. 
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احملورالثالث
الفصل الثالث
الغالف اجلوي

أ- محتوى الفصل - العودة لكتاب الطالب املقرر. 
ب- األهداف التي ينبغي أن يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل تدريس 

الفصل الثالث:
يتناول هذا الفصل تعريف الغالف اجلوي وطبقاته وسمكه والغازات واملواد التي تتألف 
منها ونسبة ما تقترب منها إلى سطح األرض ، و األقاليم املناخية و مميزات كل إقليم 

و مستقبل املناخ في العالم. 
يجب على املعلم أن يؤكد على ما يلي بدقة من خالل تدريس هذا الفصل: 

له من  املتعلمني  وافيا يسهل فهم  تعريفا  الغالف اجلوي وطبقاته  1-   تعريف مفهوم 
خالل التفاعل داخل الشعبة الدراسية. 

املتروسفير،  االستراتوسفير،  التروبوسفير،  الرأسية،  اجلو  الغالف  طبقات  2-   حتديد 
الترموسفير ، والعناصر التي يتكون منها ، وأبعادها عن سطح األرض ليسهل دراسة 

تباين درجات احلرارة وتباين املناخ على سطح الكرة األرضية. 
وتنوع  األرض  لسطح  املالمس  اجلوي  الغالف  في  احلرارة  درجات  تباين  	-  تفسير 
العروض  في  احلار  كاملناخ   ، املختلفة  العروض  في  املناخ  وتباين  العامة  خصائصه 
املدارية ، واملناخ املعتدل في العروض املعتدلة واملناخ البارد والقطبي  في العروض 

القطبية من الكرة األرضية. 
4-  حتليل العناصر التي تؤلف املناخ وتتمثل باإلشعاع الشمسي، وحرارة الهواء، والضغط 

اجلوي، والرياح، والرطوبة والتكاثف بعد التفريق بني مفهوم املناخ والطقس. 
، اإلشعاع الشمسي األشعة  : الطقس  املناخ مثل  5-  تعريف املفاهيم املتصلة مبوضوع 
الضوئية، األشعة البنفسجية وفوق البنفسجية ، امليكرون ، املتوسط اليومي )لدرجة 
احلرارة(، الضغط اجلوي، الرياح )الهواء( ، الرياح الدائمة ، الرياح املوسمية ، الرياح 
األمطار   ، االنقالبية  األمطار   ، املطر   ، السحب   ، الثلج   ، البرد   ، التكاثف  احمللية، 

التضاريسية، األمطار اإلعصارية ، اإلقليم املناخي ، خطوط احلرارة املتساوية. 
6 -  يعدد أنواع وأقسام األشعة الشمسية وهي األشعة احلرارية ، األشعة الضوئية، األشعة 
البنفسجية وفوق البنفسجية ، وتوضيح الفرق بينها بالشرح مع بيان نسبة كل منها 
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من جملة اإلشعاع الشمسي وأطوال موجاتها وحتديد امليزانية احلرارية ، والتركيز 
على تباين قوة اإلشعاع األرضي على سطح األرض بالتعليل. 

 ، اجلاف  أو  البسيط  الترمومتر   ، الهواء  حرارة  تقيس  التي  األجهزة  توضيح    -  	
والترمومترات املزدوجة وذات النهاية العظمى وذات النهاية الصغرى والترموجراف 
املئوية  الدرجات  بني  التفريق  مع  بواسطتها.  الدرجات  وقياس  تكوينها  وكيفية 
والفهرنهيتية وكيفية استخراجها عن طريق املعادلة املطلوبة ، باإلضافة إلى كيفية 
حساب متوسطات درجات املعادلة املطلوبة ، باإلضافة إلى كيفية حساب متوسطات 
البيئة  في  بالتطبيقات  االهتمام  مع  والسنوية.  والشهرية  اليومية  احلرارة  درجات 

احمللية التي يعيش فيها املتعلمون. 
	 -  بيان العوامل التي تؤثر في درجة حرارة الهواء بالتحليل وبالتعليل الوافي: 

أ- مدى القرب عن الدائرة االستوائية أو البعد عنها.
ب- التيارات البحرية الباردة والدفيئة. 

ج- الغطاءات النباتية. 
د- مدى االرتفاع عن سطح األرض. 

ه�- نوع الكتل الهوائية. 
و- الرياح احمللية الباردة والدفيئة ، واالنخفاضات واالرتفاعات اجلوية.

9 -  حتديد النطاقات احلرارية في العالم بناء على اختالف درجات احلرارة ومداها من 
مكان إلى آخر على سطح األرض مثل النطاق االستوائي والنطاق املداري ، النطاقات 

املعتدلة ، النطاق البارد أو القطبي وإبراز مواقعها الفلكية. 
 10 -  توضيح العالقة التي تربط بني درجة احلرارة والضغط اجلوي )عكسية( وكيفية 
قياس الضغط اجلوي )األجهزة( ، والتوزيع األفقي لنطاقات الضغط اجلوي، التي 
تتمثل بنطاق الضغط املنخفض الدائم االستوائي، نطاقا الضغط املرتفع ونطاقا 
الضغط املرتفع عند القطبني ، وتعليل كيفية نشوء هذه النطاقات وحتديد العالقات 
والصيف  الشتاء  فصل  خالل  األرض  سطح  على  الضغط  نطاقات  بني  املتداخلة 

وتأثيره بتعامد أشعة الشمس على دائرة االستواء ومداري السرطان واجلدي. 
11 -  تعريف أنواع الرياح الدائمة والرياح املوسمية ، والرياح اليومية مع إبراز العالقة بني 
هذه الرياح واختالف الضغط اجلوي، وتفسير اختالف الضغط اجلوي على سطح 

الكرة األرضية ، وتوضيح أنواع الرياح بذكر أسمائها والعوامل املؤثرة فيها. 
12  - االهتمام بدراسة الرطوبة ومظاهر التكاثف وذلك بتحليل هذه املظاهر والتفريق 
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والسحب  والثلج  والبرد  املختلفة  بأنواعه  الضباب   ، الصقيع   ، الندى  مثل  بينها 
وتوضيح   ، فيها  املؤثرة  والعوامل  نشأتها  وتفسير  العديدة  بأنواعه  واملطر  بأنواعها 

العالقات القائمة بني كل ما سبق كخالصة للموضوع. 
الكرة األرضية وحتديد مواقعها واخلصائص  املناخية على سطح  	1-  توزيع األقاليم 
 ، القطبي  املناخ  املعتدل،  املناخ  املداري،  املناخ  االستوائي،  املناخ  مثل  متيزها  التي 
 ، املوقع ودرجات احلرارة  املناخات من حيث  ودراسة تفاصيلها بدقة وتصنيف هذه 

واألمطار املتساقطة التي بواسطتها ميكن التمييز بني إقليم مناخي وآخر. 
ج- األنشطة التعليمية والوسائل: 

التي تتناسب مع دراسة هذا املوضوع من  التعليمية  املعلم أن يختار األنشطة  يجب على 
مثل: 

التي  األشكال  جميع  وقراءة   ، الكتاب  فقرات  بعض  قراءة  نحو  املتعلمني  توجيه    - 1
يوضحها الكتاب وحتليلها وتفسيرها وتصنيف املعلومات فيها. 

2 -  توجيه املتعلمني نحو مرجع خارجي إلثراء املعلومات لديهم عن طريق قراءة فقرات 
من كتاب اجلغرافيا الطبيعية. 

	 - توجيه املتعلمني نحو األطلس لقراءة األشكال واخلرائط املناخية وحتليلها. 
4 - استخدام اخلرائط وأشرطة الفيديو )امللحق( واختيار ما يناسب املوضوع )املناخ(.

وربط  باملناخ  الصلة  ذات   )CD( و  واالنترنت  الفضائية  القنوات  برامج  5 - استخدام 
بياناتها مبوضوع الدرس. 

ثم   ، رسمها  بعد  اخلرائط  على  واملعلومات  البيانات  توزيع  نحو  املتعلمني  توجيه    - 6
التعقيب عليها )حول املناخ(.

املئوية  الدرجات  حساب  مثل  من  وتطبيقها  املعادالت  نحو  املتعلمني  توجيه   -  	
والفهرنهيتية ، واملدى احلراري اليومي والشهري والسنوي واملعدل احلراري اليومي 

والشهري والسنوي. 
	  - توجيه املتعلمني نحو كتابة ملخص عن الغالف اجلوي، يوضحون فيه أهم النقاط 
والبيانات واألفكار اخلاصة بالغالف اجلوي والعالقات املتداخلة بينها وأهميته بالنسبة 
للحياة، وذلك بعد دراسة وافية حملتواه بالتفصيل )التركيز على العوامل املؤثرة في 

املناخ(. 
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منوذج درس رقم
احملورالثالث – الفصل الثالث

موضوع الدرس: العوامل املؤثرة في املناخ والطقس
استخدام طريقة التعيني

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

أواًل: األهداف السلوكية التي يتوقع املعلم أن تتحقق بعد تدريس هذا املوضوع،
أن يكون املتعلم قادرًا على أن: 

أ- األهداف املعرفية:
1 - يعرف املفاهيم : الكتل الهوائية ، االنخفاضات اجلوية ، االرتفاعات اجلوية ، خطوط 

2 - احلرارة املتساوية. )نطاق حراري(
	 - يعدد العوامل املؤثرة في املناخ والطقس .
	 - يشرح العوامل املؤثرة في املناخ والطقس .

يفسر :
انخفاض درجات احلرارة باالرتفاع عن مستوى سطح البحر درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا 

عنه 0	1 مترًا )درجة واحدة فهرنهيتية كل 00	 قدم( .
األماكن القريبة من الدائرة االستوائية مرتفعة احلرارة عكس األماكن البعيدة عنها.

انخفاض درجات احلرارة، وجفاف السواحل التي متر بها التيارات البحرية الباردة.
ارتفاع درجات حرارة ورطوبة جو السواحل التي متر بها التيارات البحرية الدفيئة.

سفوح اجلبال املواجهة للرياح الرطبة أكثر مطرًا من سفوح اجلبال املعاكسة لها، الغطاء 
النباتي الكثيف لسطح األرض يساعد على تعديل حرارة الهواء املالمس له عكس سطح 

األرض اجلرداء منه.
من  معينة  أوقات  خالل  عليها  تهب  التي  املناطق  هواء  حرارة  من  تغير  احمللية  الرياح 

السنة.
االنخفاضات واالرتفاعات اجلوية تغير من درجة حرارة هواء املناطق من ساعة إلى أخرى.

الكتل الهوائية تعمل على تغيير هواء املناطق التي تنساب إليها .
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اختالف خطوط احلرارة املتساوية على اليابس واملسطحات املائية ، وفي الصيف والشتاء.
4 - يستنتج العالقة بني العوامل املؤثرة في املناخ وبني النطاقات احلرارية وقيم خطوط 

احلرارة املتساوية وأشكالها إذا ما أعطى مجموعة من اخلرائط الطبيعية واملناخية .
5- يقارن بني النطاقات احلرارية من حيث درجات حرارة الصيف والشتاء واملدى احلراري 

الفصلي والسنوي .
6- يحلل خريطة العالم الطبيعية واملناخية الستخراج احلقائق املتصلة باملناطق املتأثرة 

بالعوامل السابقة / ويعطي أمثلة عليها .
	 - يفرق بني النطاقات احلرارية )احلرارة واملدى احلراري(.

	 - يفرق بني العوامل املؤثرة في املناخ .
9 - يجدول النطاقات احلرارية من حيث املوقع واحلرارة واملدى احلراري .

10 - يختار أفضل النطاقات احلرارية بذكر التبريرات .

ب- األهداف النفس حركية:
1 - يقرأ املوضوع من مصادره املختلفة بسرعة وبدقة .

، ويدعم ذلك  بدقة  الدرس  املتصلة مبوضوع  والبيانات واحلقائق  املعلومات  2 -  يكتب 
باألمثلة واألشكال .

	 - يرسم األشكال املرتبطة باملوضوع .

ج- األهداف الوجدانية :
ه وفق نواميس جبارة وعظيمة وتسخيره لإلنسان. - يشكر الله خالق هذا الكون ومسيرِّ

ميكن للمعلم عند استخدام هذه الطريقة أن يسير وفقًا للخطوات التالية :
األس��ئ��ل��ة حول  ببعض  املتعلمني  وت��زوي��د   ، ع��ن��اص��ره  إل��ى  ال���درس  م��وض��وع  أ-  تقسيم 

املوضوع.
ب- تشكيل مجموعة من اإلرشادات الالزمة للسير في دراسة املوضوع :

1 - عناصر موضوع الدرس: )العوامل املؤثرة في املناخ والطقس(
أ- موقع املكان بالنسبة لدوائر العرض .

ب- توزيع اليابس واملاء.
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ج - االرتفاع عن مستوى سطح البحر. 
د- القرب أو البعد عن البحار و احمليطات.

ه� - عوامل أخرى :
1 - التيارات البحرية .

2 - طبيعة سطح األرض .
	 - الغطاء النباتي .

4 - الرياح احمللية الباردة والدفيئة .
5 - االنخفاضات واالرتفاعات اجلوية .

الكتاب  في  إجاباتها  عن  والبحث  املوضوع  دراس��ة  على  املتعلمني  تساعد  التي  األسئلة 
املدرسي ، واملراجع اخلارجية:

1 - ما العوامل التي يتوقف عليها املناخ والطقس ؟
2 - كيف يؤثر كل عامل من العوامل التالية باملناخ والطقس:؟

أ - توزيع اليابس واملاء.
ب - موقع املكان بالنسبة لدوائر العرض.

ح - االرتفاع عن مستوى سطح البحر .
ه� - القرب أو البعد عن البحار واحمليطات .

ثانيًا: النشاط االستهاللي :

1 - عدد عناصر املناخ والطقس .
2 - ما العالقة بني عناصر املناخ والطقس؟

	 -  اعرض أحوال الطقس في دولة الكويت اليوم وبعض أجزاء العالم بناء على قراءتك 
لبعض اجلرائد احمللية ومشاهدتك للقناة الفضائية الكويتية .

الصيف  فصل  خالل  وفي   ، نسبيًا  والنهار  الليل  في  احلرارة  درجات  تختلف  4 -  ملاذا 
والشتاء؟

5 - عرض فيلم فيديو )الطقس، العواصف والفيضانات، رقم 6-269		(.
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ثالثًا: حتليل محتوى الدرس إلى مفاهيم و حقائق و تعميمات:
أ- املفاهيم:

الكتل الهوائية – االنخفاضات اجلوية – االرتفاعات اجلوية – خطوط احلرارة املتساوية.
 احلقائق:ب- 

1- مدى قرب وبعد املناطق من الدائرة االستوائية يؤثر في اختالف حرارتها لتعامد أشعة 
الشمس على الدائرة االستوائية معظم أيام السنة وميل أشعة الشمس على املناطق البعيدة 

عن دائرة االستواء .
اليومي والفصلي  املدى احلراري  املائية يؤثر في اختالف  اليابس واملسطحات  2- توزيع   
املسطحات  عكس  على  بسرعة  وتفقدها  بسرعة  احلرارة  تكتسب  األرض  ألن  والسنوي 

املائية.
الباردة  التيارات  ألن  والدفيئة  الباردة  التيارات  بجوارها  متر  التي  الساحلية  املناطق   -	

يصاحبها هواء بارد ، والدفيئة يصاحبها هواء دافئ والرطوبة فتغير حرارة هذه املناطق .
4- الغطاء النباتي الطبيعي يساعد على تنظيم قوة اإلشعاع الشمسي على سطح األرض 
ويعدل من درجات احلرارة، حيث متتص النباتات الطبيعية بعض األشعة الساقطة وتلطف 

حرارة اجلو بفعل النتح على عكس املناطق اجلرداء من النباتات الطبيعية .
)الباردة  حرارتها  درجات  على  تؤثر  املناطق  إلى  تنساب  التي  الهوائية  الكتل  نوع   -5

والدفيئة(.
املناطق  واالرتفاعات اجلوية على  واالنخفاضات  والدفيئة  الباردة  الرياح احمليلة  تؤثر   -6

التي متر بها .
التعميمات:ج- 

- الكتل الهوائية تعمل على تغيير هواء املناطق التي تنساب إليها.
رابعًا: املعينات و األنشطة:

أ- اقرأ في الكتاب املدرسي بنفسك للبحث عن اإلجابات عن األسئلة من خالل الصفحات 
والفقرات .

ب- اكتب ما توصلت إليه من معلومات وحقائق في أوراق مرتبة .
ج- استخدم األشكال واخلرائط الواردة في كتابك وفي أطلسك ، واستعن ببعض املراجع 

التي تعالج املوضوع إذا ما واجهك أمر يصعب فهمه:
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1- د. جودة حسني جودة ، د. فتحي محمد أبو عيانة ، قواعد اجلغرافيا العامة ص ص 
.)26	-26	- 226-221( 

2- د. حسن سيد أحمد أبو العينني : اجلغرافيا الطبيعية ص ص) 	1	– 	2	(.
	- د. علي البنا ، أسس اجلغرافيا املناخية والنباتية .  		1 – 169.

خامسا: التقومي :
- استخدام جهاز العرض العلوي )شفافيات(. 

أ- ضع عالمة )√( إذا كانت العبارة صحيحة أو عالمة )X( إذا كانت العبارة غير صحيحة 
مع تصحيح اخلطأ :

1- تتغير كل من احلرارة والضغط اجلوي والتساقط باالرتفاع عن مستوى سطح البحر. 
1 -  مدينة دلهي تقع في حوض الكاجن على ارتفاع 	1	 قدمًا فوق سطح البحر ، بينما 
مدينة سمال تقع على ارتفاع 2	2	 قدمًا فوق سطح البحر ، إال أن مدينة دلهي تعتبر 

مصيفًا ملدينة سمال.
2 -  إن اجتاه اجلبال يؤثر في مناخ املناطق الواقعة خلفها ، مثل وسط كندا الذي ال 

يتأثر كثيرًا باملؤثرات الدفيئة للرياح الغربية )العكسية( .
ب- انظر خرائط العالم الطبيعية والتيارات البحرية ، واملناخية )احلرارة واملطر( و )النباتية 

التي أمامك( خرائط حائطية تغذية راجعة.
ج- ماذا ينتج عن كل مما يلي:؟

1 - اعتراض جبال الروكي واألنديز لطريق هبوب الرياح الغربية في شهر يناير.
2 - اختالف مناسيب السطح( االرتفاعات واالنخفاضات( حول الدائرة االستوائية .

	 - مرور التيارات البحرية بسواحل القارات في العروض املعتدلة .
4 - االختالفات احلرارية اليومية بني كل من اليابس واملسطحات املائية .

5 - انسياب رياح اخلماسني على مصر ، ورياح املسترال على فرنسا في فصل الربيع .
6 - خلو املناطق من الغطاء النباتي في العروض املدارية .

	 - االرتفاع عن مستوى البحر مبقدار 0.000	 قدمًا
	 - االبتعاد عن دائرة االستواء مبقدار 0	 دائرة عرض شمااًل وجنوبًا وبالعكس .

9 - تعامد أشعة الشمس على مدار اجلدي .
د - ارسم :

واملناطق املجاورة له وبني عليه أنواع الرياح احمللية التي  ارسم حوض البحر املتوسط 1- 
تهب عليه واشرح آثارها.
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اجلبل والوادي. ارسم أشكااًل تبني نسيم البر والبحر، ونسيم 2- 
ه�- قارن بني النطاقني احلراري املداري واملعتدل من حيث، املوقع، احلرارة صيفًا وشتاء، 

واملدى احلراري الفصلي والسنوي.
احلراري  واملدى   ، وشتاء  صيفًا  احلرارة   ، املوقع  حيث  من  احلرارية  النطاقات  جدول  و- 

الفصلي والسنوي .
ز- بناء على دراستك للنطاقات احلرارية فما هو أفضل نطاق حراري؟ وملاذا ؟
ح- ماذا سيحدث إذا لم تصل أشعة الشمس إلى سطح األرض )عصف ذهني(.

ط- ما العوامل التي تؤثر في املناخ والطقس ؟ اشرحها .
ي- مباذا تفسر ما يلي:؟

1- انخفاض درجات حرارة الهواء باالرتفاع عن مستوى سطح البحر درجة واحدة مئوية 
كلما ارتفعنا عنه 0	1 مترًا )درجة واحدة فهرنهيتية كل 00	 قدمًا(.

2- ارتفاع حرارة هواء املناطق الواقعة حول الدائرة االستوائية .
	- انخفاض درجات حرارة ، وجفاف السواحل التي متر بها التيارات البحرية الباردة .
4- ارتفاع درجات حرارة ورطوبة جو السواحل التي متر بها التيارات البحرية الدفيئة .

5- تساقط األمطار على السفوح اجلبلية املواجهة لهبوب الرياح الرطبة أكثر من سفوحها 
املعاكسة .

6- اعتدال درجات حرارة هواء املناطق املغطاة بالنبات الطبيعي عكس املناطق اجلرداء من النبات .
	- تغيير جو املناطق التي تهب عليها الرياح احمللية خالل أوقات معينة من السنة .
	 - تغيير جو املناطق التي تنساب إليها االنخفاضات أو االرتفاعات اجلوية أو الكتل الهوائية .
9- اختالف خطوط احلرارة املتساوية على اليابس واملسطحات املائية ، وفي الصيف والشتاء .

ك – عرف املفاهيم التالية :
االنخفاضات )اجلوية( ، االرتفاعات )اجلوية( ، الكتل الهوائية ، خطوط احلرارة )املتساوية(، 

نطاق حراري .

سادسا: النشاط الالصفي:
اكتب تقريرًا عن أحوال الطقس في دولة الكويت خالل شهر فبراير في عشرة أسطر.
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احملورالثالث
الفصل الرابع

الغالف احليوي

أ- محتوى الفصل - العودة لكتاب الطالب املقرر:
يتناول هذا الفصل عامة ما يلي :

1 - تعريف الغالف احليوي .
ومجموعة   ، البرية  احلية  الكائنات  مجموعة   ، احلية  الكائنات  وأنواع  احلياة  نشأة   -  2

الكائنات احلية املائية .
	 - مفهوم اإلقليم احليوي ، واألقاليم احليوية في العالم ومجموعاتها املختلفة : إقليم 
النفضية  الغابات  الغابات املوسمية،  البرية )الغابات االستوائية،  الغابات وكائناتها احلية 
»املخروطية«، الغابات املعتدلة الدفيئة، الغابات املعتدلة الباردة(. إقليم احلشائش وكائناتها 
احلية البرية )احلشائش احلارة »السافانا«، احلشائش املعتدلة »االستبس«(، إقليم الصحاري 
القطبية  الباردة  الصحاري  واملعتدلة،  احلارة  اجلافة  )الصحاري  البرية  احلية  وكائناته 

»التندرا«(.
4 - مظاهر تدهور احمليط احليوي في العالم ووسائل حمايته وصيانته .

5 - احملميات الطبيعية.

ب - األهداف التي ينبغي أن يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل 
تدريس الفصل الرابع: 

يجب على املعلم أن يهتم بتحقيق أهداف هذا الفصل من خالل تناوله حملتواه في عملية 
التدريس وهي ما يلي :

1 - تعريف املفاهيم الرئيسة الواردة في موضوعات الفصل تعريفًا إجرائيًا وبدقة ووضوح 
من مثل ، الغالف احليوي ، الكائنات احلية )البرية( ، الكائنات احلية )املائية( ، إقليم نباتي 

، نبات طبيعي . 
سحيقة  أزمنة  منذ  األرض  سطح  على  احلية  الكائنات  وأنواع  احلياة  نشأة  توضيح   -  2
وبيان  األرض،  سطح  على  وجدت  التي  املخلوقات  أحدث  ميثل  اإلنسان  أن  وإبراز  مضت، 
أنواع الكائنات البرية وتصنيفاتها والتي من أظهرها مجموعة النباتات الطبيعية املتمثلة 
احليوانات  مجموعة  إلى  باإلضافة  املختلفة  والشوكيات  واحلشائش   ، املتنوعة  بالغابات 
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أن  وينبغي   . التربة  في  واملدفونة  واملتسلقة  والطائرة  والزاحفة  باملاشية،  املتمثلة  البرية 
من  احليوانية  والكائنات  النباتية  الكائنات  بني  تربط  التي  العالقات  بإبراز  املعلم  يهتم 
حيث تأثير وتأثر كل منهما باألخرى من خالل التفاعل بينهما في البيئة التي توجد بها، 
وذلك بتفسير العوامل وحتليلها من أجل إمناء التفكير لدى املتعلمني . وأن يصف املعلم 
اخلصائص التي متيز احلياة النباتية واحلياة احليوانية في بيئاتها املختلفة ويضرب أمثلة 

توضيحية لها لكي يسهل على املتعلمني فهمها واالهتمام بها بفاعلية .

البحرية  وغير  البحرية  بالنباتات  تتمثل  التي  املائية  احلية  الكائنات  بيان مجموعة    - 	
مثل الالفقاريات واملفصليات والرخويات و االسفنجيات والصدفيات بصورة مختصرة 
. وأن يقوم املعلم بتوضيح العالقات التي تربط بني اخلصائص الطبيعية والكيميائية 

للمسطحات املائية، وحياة تلك الكائنات احلية كبيئة تالئم نشأتها وتكاثرها.

4 -  حتليل األقاليم احليوية في العالم ملجموعاتها املختلفة بدءًا بأقاليم الغابات املختلفة 
وكائناتها احلية البحرية ، ثم أقاليم احلشائش املتنوعة وكائناتها احلية البرية ، فأقاليم 
النباتية  احلياة  اختالف  وتعليل   . البرية  احلية  وكائناتها  والباردة  املدارية  الصحاري 
واحلياة احليوانية في األقاليم املختلفة في العالم مدعمًا ذلك باألمثلة املناسبة . وأن 
يقوم املعلم أيضًا بوصف اخلصائص املختلفة التي متيز الكائنات احلية البرية في كل 

إقليم من األقاليم السابقة الذكر .

5 -  تفسير كثرة احليوانات في أقاليم معينة وقلتها في أقاليم أخرى من العالم مع إبراز 
العوامل التي أدت إلى تنوعها في البيئات التي تعيش فيها .

6 -  توضيح الكائنات احلية البرية والكائنات احلية املائية وخصائصها وإبراز العالقات التي 
تربط بينهما كانعكاسات للعوامل املؤثرة بها في الوسط الذي تعيش فيه .

	 -  إظهار أهمية األقاليم احليوية من الناحية االقتصادية ، وتوضيح مظاهر تدهور احمليط 
احليوي في العالم )لسوء استخدامه( وإبراز األسباب التي أدت إلى تدهور احمليط احليوي 
وتفسيرها وخاصة في النصف الثاني من هذا القرن في كثير من بقاع العالم، مثل إزالة 
الغابات وحرقها، وتدهور األحياء احليوانية البرية والبحرية مع التركيز على التوصيات 
املهمة املتعلقة باحلفاظ على البيئة الطبيعية احليوية بكل كائناتها من التدهور من أجل 
حتقيق التوازن البيئي . وينبغي أن يؤكد املعلم في هذا املوضوع على املشكالت التي تنتج 

عن التدهور البيئي وأساليب وإجراءات تنمية وتطوير احمليط احليوي. 
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  ج - األنشطة التعليمية والوسائل:
    يجب على املعلم أن يختار الوسائل التعليمية واألدوات املناسبة واألنشطة   التعليمية 

املالئمة عند تدريس موضوعات هذا الفصل .
تتصل  وقضايا  موضوعات  تتناول  التي  الفضائية  القنوات  برامج  من  االستفادة    -1 
وتوظيفها من  املجال  املتعلمني في هذا  واستغالل خبرات   ، املتضمنة  باملوضوعات 

أجل تكامل املعرفة وجذب انتباههم إلى املوضوع املعالج بالدراسة .
 2-  استخدام خريطة األقاليم املناخية واألقاليم النباتية وتوجيه املتعلمني إلى دراستها 
التي  البرية  والكائنات  الطبيعية  النباتات  أهمية  واستنتاج  ومقارنتهما  وحتليلهما 

تعيش في ظاللها وتوجيه املتعلمني لالهتمام بها واحلفاظ عليها .
	-  توجيه املتعلمني إلى قراءة القرآن الكرمي وكتابة اآليات الكرمية التي تدل على خلق 
الله سبحانه وتعالى للكون بكل عناصره، وذلك لتعميق إميان املتعلمني بعظمة الله 

تعالى .
4-  استخدام األطلس 	Philip`s Atlas of the world 199 خريطة التصحر ص 
	1 – رسم بياني استنزاف الغابات ص 	1 )في دول قارات آسيا وأمريكا اجلنوبية( – 

خريطة املنتجات الزراعية في العالم ص 26 .
5-  استخدام األطلس 	199م The Oxford School Atlas خريطة األقاليم املناخية 
ص 	1 ، خريطة الغطاء النباتي الطبيعي ص 	1 – خريطة جرف التربة ص 	1 . 
للمقارنة بينها والربط بينها وإظهار األهمية االقتصادية لألقاليم املناخية والنباتية 

)قراءة اخلريطة وحتليلها ومقارنتها وتفسيرها( .
 6-  استخدام املراجع التالية :

 أ- أسس اجلغرافيا املناخية والنباتية )د. علي البنا( 0	19 م ، ص ص 
. )		2-	1	(، )16	- 2	9 ( 

  ب- أسس اجلغرافيا احليوية أيكولوجية )د. زين عبد املقصود( ص ص )	2 - 6	2(.
ج- اإلدارة املستدامة للغابات ما مصير الغابات في العالم )منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة( ص ص )		-61( ،)	1-12	1( .
   د- البيئة واإلنسان دراسة في األيكولوجيا البشرية )د. حسن طه جنم وآخرون( 

  ص ص 9	-2	1 ، 0	2- 		2 .
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منوذج درس رقم
احملورالثالث – الفصل الرابع

موضوع الدرس: مظاهر تدمير الغالف احليوي في العالم
استخدام طريقة التعلم التعاوني

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

النشاط االستهاللي: 
 1	 )يخصص  دائرة  على شكل  كل مجموعة  )5( مجموعات  إلى  املتعلمني  تقسيم   -1

دقيقة إلجناز املهام( .
2- إعطاء التعليمات اخلاصة مبوضوع الدرس بطريقة التعلم التعاوني.

بواسطة  العالم(  في  الغالف احليوي  تدمير  	- عرض شفيفات لصور متثل )مظاهر 
جهاز العرض و طرح األسئلة التالية:

أ- انظر الصور املعروضة ثم ضع عنوانًا مناسبًا لها.
ب- لنتعرف اآلن على مظاهر تدمير الغالف احليوي.
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الفصل اخلامس
مقرر » قضايا البيئة و التنمية املعاصرة « 

مناذج من إعداد الدروس اليومية
من فصول الكتاب

أهداف الفصل اخلامس :

> األهداف التي يسعى هذا الفصل إلى حتقيقها :
> تنمية مهارات إعداد الدروس اليومية ملقرر قضايا بيئية معاصرة .

> تنمية مهارات تدريس قضايا بيئية معاصرة .

 < يتوقع من املعلم بعد قراءة هذا الفصل للدروس اليومية بوضوح و دقة أن يكون قادرًا 
على أن :

< يصوغ األهداف السلوكية للدروس اليومية بوضوح و دقة .
< يختار األنشطة االستهاللية التي تستثير انتباه املتعلمني للدرس .

< يحلل محتوى الدروس اليومية بدقة .
< يطبق طرائق التدريس املناسبة و الفعالة .

< يختار األنشطة التعليمية و املعينات املناسبة على حتقيق األهداف املطلوبة .
< يصوغ أنواعًا من األسئلة املقالية و املوضوعية بدقة، ميكن عن طريقها قياس مدى 

حتقيق األهداف املرسومة .
 < ينفذ خطة الدروس اليومية بشكل سليم و متكامل و فعال .
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احملوراألول
مدخل تعريفي للبيئة

أ- محتوى احملوراألول – العودة لكتاب الطالب املقرر :
يتناول هذا احملوربصورة عامة ما يلي :

1. يوم البيئة )العاملي( و )العربي( .
2. مفهوم البيئة .
	. أقسام البيئة .

تطور العالقة بني اإلنسان و البيئة	.  .
	. مفاهيم بيئية معاصرة .
إدارة البيئة و حمايتها6.  .

ب- األهداف التي يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل تدريس 
احملوراألول :

1 -   تعرف املتعلمني على يوم البيئة العاملي و يوم البيئة العربي من  
  خالل ربط موضوع البيئة بالواقع العاملي و العربي .

2  -  تفسير املتعلمني ملفهوم البيئة من خالل التعرف على :
النظم  في  االختالل  و  )االتزان   - األيكولوجي(  النظام   ( األساسية(-  البيئة  )أبعاد 

البيئية( - )مصادر االختالل في النظم البيئية( .
	 - يصمم مخططًا سهميًا ملصادر االختالل في النظم البيئية .

	 - يفرق بني )البيئة الطبيعية( و )البيئة املشيدة( من خالل املوضحات املوجودة .
	 - يتتبع مراحل تطور العالقة بني اإلنسان و البيئة .
6 -  يعرف املفاهيم البيئية املعاصرة الواردة في احملور:

الوعي   / البيئي  التخطيط   / املستدمية  التنمية   / الطبيعية  البيئية  املوارد  استنزاف   (
البيئي(
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	 - يقترح بعض األساليب التي تعمل على زيادة مستوى الوعي البيئي لدى السكان .
	 - يشرح أساسيات استراتيجية حماية البيئة و إدارتها .

ج- األنشطة التعليمية و املعينات التربوية التي ميكن أن يستعني بها املعلم لتحقيق 
األهداف املطلوبة:

> جمع املعلومات و البيانات من مصادرها األصلية 
) مراجع قسم اجلغرافيا/كلية العلوم االجتماعية/ جامعة الكويت(.

 > االستعانة باألشكال و الرسوم املرتبطة بالتالي :
)مفهوم النظام االيكولوجي( و )أقسام البيئة( و حتليلها .

> توجيه املتعلمني نحو مصادر املعرفة األخرى :
 )مواقع شبكة اإلنترنت( .

)القنوات التلفزيونية الفضائية / التعليمية( .
> دعوة املسئولني في مجال البيئة و إجراء املقابالت معهم .
> إعداد التقارير و البحوث حول املفاهيم البيئية املعاصرة .

> عقد الندوات و احملاضرات من قبل املختصني في مجال نشر الوعي البيئي.
> الرحالت امليدانية و تطبيق مفهوم الوعي البيئي .
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منوذج درس رقم )1(
 احملور األول : مدخل تعريفي للبيئة

موضوع الدرس : أقسام البيئة
استخدام طريقة )املناقشة(

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

أواًل : النشاط االستهاللي :
أ- ربط موضوع الدرس مبا سبقه .

  
ما املقصود مبفهوم البيئة؟

ب- استخدام جهاز العرض العلوي في عرض » آية قرآنية كرمية « :
بسم الله الرحمن الرحيم

}  {
صدق الله العظيم

1- فسر اآلية الكرمية .   

2- ما نوع البيئة التي تشير إليها اآلية الكرمية؟
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خامسًا : التقوميأنشطة النمو : رابعًا :األهداف السلوكية :ثالثًا:ثانيًا : )احملتوى(
املصاحب:النشاطالوسيلةاألهدافاملجالاملادة العلمية :

أ- املفاهيم :
البيئة الطبيعية – 

البيئة املشيدة .
ب- احلقائق :

1- البيئة الطبيعية :
عبارة عن املظاهر 

التي ال دخل لإلنسان 
في وجودها أو 

استخدامها.
مظاهرها :

الصحاري/البحار/
املناخ التضاريس/

املاء/النبات /احليوان.
2- البيئة املشيدة :
تتكون من البنية 

األساسية املادية التي 
شيدها اإلنسان و من 
النظم االجتماعية 

واملؤسسات التي 
أقامها.

 متثلها :
األراضي الزراعية/
املناطق السكنية/

املناطق الصناعية /
املراكز التجارية/

املؤسسات التعليمية /
الطرق .

 فهم

أتوقع بعد مناقشة 
املوضوع أن يكون 

املتعلم قادرًا على أن :
يعرف مفهوم البيئة :
)الطبيعية / املشيدة(

يعطي أمثلة للبيئة 
الطبيعية

يصنف صور الكتاب 
املدرسي حسب نوع 

البيئة

يرسم مخططًا 
سهميًا ألقسام البيئة 

و مظاهرها

يشكر الله تعالى على 
نعمه التي سخرها 

لإلنسان

صور 
حائطية

املناقشة

جهاز 
العرض 
+ صور 
الكتاب 
املدرسي 

من خالل الصور 
املعروضة يستخلص 

مفهوم البيئة
 )الطبيعية / املشيدة(

يعطي أمثلة للبيئة 
الطبيعية

يصنف الصور املعروضة 
حسب نوع البيئة / 

مسند :
 	 -	-6 -	

يرسم مخططًا سهميًا 
ألقسام البيئة 

ومظاهرها في كراس 
النشاط الصفي

يوضح دور البيئة في 
حياة اإلنسان

أ- عرف مفهوم :
1- البيئة 
الطبيعية.

2- البيئة املشيدة.

ب- مثل ملظاهر 
البيئة الطبيعية .

ج- صنف الصور 
املعروضة بواسطة 

جهاز العرض .

د- ارسم مخططًا 
سهميًا ألقسام 

البيئة و مظاهرها 
في كراس النشاط 

الصفي .

ه� - ما دور البيئة 
في حياة اإلنسان؟ 
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سادسًا : النشاط اخلتامي : اشرح أقسام البيئة الطبيعية .
ساب��عًا : النشاط الالصفي : اختر سؤااًل واحدًا مما يلي وأجب عنه :

اكتب تقريرًا حول البيئة الطبيعية و مظاهرها، ال يقل عن 10 أسطر .
اجمع صورًا ألنواع البيئة املشيدة مع التعليق عليها .
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احملورالثاني
القضية األولى – مشكلة الغذاء و املاء

أ- محتوى احملورالثاني – العودة لكتاب الطالب املقرر :

يتناول هذا احملوربصورة عامة ما يلي :
1 - مفهوم مشكلة الغذاء و أبعادها .
2 - مظاهر و أسباب مشكلة الغذاء .

	 -  مشكلة الغذاء في )العالم( و )الوطن العربي( 
و )دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية( .

	 - مفهوم األمن الغذائي و سبل حتقيقه في )العالم( 
و )الوطن العربي( و )دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية(.

	 - مفهوم مشكلة املاء .
6 - مظاهر و أسباب مشكلة املاء في )العالم( 

و )الوطن العربي( و )دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية( .
< مفهوم األمن املائي و سبل حتقيقه في )العالم( 

و )الوطن العربي( و )دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية( .

ب- األهداف التي يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل تدريس 
احملوراألول :

•يعرف املفاهيم الواردة في احملورالثاني : 	

)منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة / يوم األغذية العاملي / 
مشكلة الغذاء / حملة تليفود / النهر الدولي / يوم املياه العاملي( .
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املفاهيم : • مييز بني 	
مشكلة اجلوع – مشكلة سوء التغذية – مشكلة عدم توافر األمن الغذائي .

الفاو( في العالم عامة  • يقدر جهود منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة )	
والقارة األفريقية خاصة .

• مشكلة الغذاء في العالم . يعدد مظاهر	
نقص  مشكلة  من  تعاني  التي  النامية  • الدول 	 حتديد  في  األطالس  يستخدم 

الغذاء .
الغذاء في العالم . • يبدي اهتمامًا مبشكلة 	

• الواردة في احملور . يحلل اجلداول اإلحصائية و الصور و اخلرائط	
•يعلل ظهور مشكلة الغذاء . 	

املستويني  على  الغذائي  األمن  مجال  في  الناشطة  باملنظمات  • اهتمامًا 	 يبدي 
الدولي و العربي .

•يشرح سبل حتقيق األمن الغذائي . 	

اجلوع املزمن( و )اجلوع املؤقت( . • يفرق بني مفهوم )	
• املرتبطة مبشكلة الغذاء . يرسم بعض اخلرائط و األشكال	

تعزيز التكامل االقتصادي العربي . • يقترح بعض احللول التي تسهم في 	
• و حتقيق األمن الغذائي خليجيًا . يفسر العالقة بني زراعة أشجار النخيل	

وسائل حتقيق األمن املائي مع تبرير ذلك . • يصدر حكمًا على أفضل 	
• و شعارات مستعينًا باملساند الواردة في محتوى احملور . يصمم جداول بيانية	

ج- األنشطة التعليمية و املعينات التربوية التي ميكن أن يستعني بها املعلم 
لتحقيق األهداف املطلوبة:

( إلى جانب خرائط الكتاب  • االستعانة بخرائط األطالس )العربية و األجنبية	
املدرسي في احملورالثاني .

التي  األشكال  قراءة  و  الكتاب  فقرات  بعض  قراءة  نحو   • املتعلمني	 توجيه 
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يوضحها الكتاب و حتليلها و تفسيرها و تصنيف املعلومات فيها .
السنوية  • توجيه املتعلمني نحو مكتبة األمم املتحدة بالكويت و قراءة الكتب 	

جمع البيانات املتعلقة مبشكلة الغذاء واملاء .
• املدرسي  جمع املعلومات و البيانات من مصادرها و ذلك بالرجوع إلى الكتاب	
• و تلخيص املعلومات  ومصادر املعرفة املختلفة )كاملراجع( و قراءتها ثم حتليلها	

املطلوبة التي تثري املعرفة لدى املتعلمني .
الكرمية ذات  • توجيه املتعلمني إلى قراءة القرآن الكرمي و كتابة اآليات القرآنية 	
الصلة بالغذاء واستخالص حلول مشكلة الغذاء من خاللها ، و ذلك لتعميق 

إميان املتعلمني بعظمة الله تعالى .
•االستعانة )مبواقع شبكة االنترنت( . 	

التعليمية( واستغالل خبرات  • االستعانة )بالقنوات التلفزيونية الفضائية / 	
املتعلمني في هذا املجال و توظيفها من أجل تكامل املعرفة و جذب انتباههم 

إلى املوضوع .
زائر مختص يحاضر املتعلمني . • دعوة 	

األسئلة  طرح  و  التكنولوجية   • الوسائل	 أحدث  طريق  عن  فيلم  عرض 
االستنتاجية حوله .
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منوذج درس رقم )2(
 احملورالثاني : القضية األولى – مشكلة الغذاء و املاء

موضوع الدرس : مظاهر مشكلة املاء في العالم
 استخدام طريقة )احلاسب اآللي(

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

• باالتفاق مع قسم  كافة عناصر الدرس و األنشطة تعرض بواسطة احلاسوب	
احلاسوب من أجل البرمجة و إعداد و ربط الشبكة و يتم الدرس في مختبر 

احلاسوب .

أواًل : النشاط االستهاللي :
> عرض مجموعة من صور الكتاب املدرسي مسند )		 / 		 / 6	( :

أ – حتليلها و ربطها باملشكلة الرئيسة .
ب- قيام املتعلمني بكتابة تعليق مناسب أمام كل صورة .



187
خامسًا :التقوميأنشطة النمو : رابعًا :األهداف السلوكية ثالثًا:ثانيًا : )احملتوى(

املصاحب:النشاطالوسيلةاألهدافاملجالاملادة العلمية :

أ- املفاهيم :
مشكلة املاء .
ب- احلقائق :

- تعاني 	1 دولة 
أفريقية من مشكلة 

املياه .
- تعاني عدد من 

الدول اآلسيوية مثل 
)الصني / الهند 
/ فلسطني( من 

مشكلة املياه .
- يعاني نهر النيل 

و بحر آرال و بحيرة 
تشاد من مشكلة 

املاء .
- قارة أفريقيا هي 

األقل من حيث 
توفير املياه النقية 
لسكانها عام 2001م 

.
- قارة آسيا الثانية 
بعد أفريقيا من 
حيث توفير املياه 
النقية عام 2001م.
ج- التعميمات :

لسكان العالم دور 
في تفاقم مشكلة 

املاء .

 فهم

مهارة

حتليل

مهارة

وجداني

يتوقع في نهاية 
الدرس أن يكون 

املتعلم قادرًا على 
أن : يعرف مشكلة 

املاء.

يحدد الدول التي 
تعاني من مشكلة 
املاء على خريطة 

العالم.

يستخلص 	 
حقائق مرتبطة 
مبشكلة املاء في 
العالم من مواقع 

اإلنترنت.

يجدول الدول 
األفريقية و 

اآلسيوية التي تقل 
فيها نسبة توافر 
املياه النقية عن 

.%	2

يقدر جهود الدولة 
في توفير املياه 

النقية.

املناقشة

خريطة 
صماء 
للعالم 

احلاسوب(

موقع 
محدد 

على شبكة 
االنترنت

خريطة 
أفريقيا 
و آسيا 

مسند)		( 
و) 		(

احلاسوب(

عرض صور 
للمياه 

النقية في 
الكويت

ربط املوضوع مبا 
سبق دراسته.

االستعانة بخريطة 
الكتاب املدرسي 

مسند )		(

استخدام موقع 
اإلنترنت 

www.Fao.Org
ليستخلص املتعلم 
	 حقائق مرتبطة 
مبشكلة املاء في 

العالم.
االستعانة بخريطتي 

قارة 
أفريقيا و آسيا )نسب 

توافر مياه الشرب 
النقية(

+ األطلس جلدولة 
الدول التي تقل نسبة 

توافر املياه النقية 
فيها عن 	%2

يحلل املتعلم الصور.

أ- عرف مفهوم :
» مشكلة املاء » .

ب- حدد الدول التي 
تعاني من مشكلة 
املاء على خريطة 

العالم .

ج-استخلص	حقائق 
مرتبطة مبشكلة املاء 
في العالم من خالل 

موضوع املوقع.

د- جدول الدول 
اآلسيوية و األفريقية 
التي تقل نسبة توافر 

املياه النقية فيها 
عن 2	% باستخدام 

خرائط آسيا و 
أفريقيا مسند )		( 

و)		(
ه�- على ماذا تدل 
الصور املعروضة(

احلاسوب(
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إجابة  و  اخلتامي  النشاط  عرض  في  احلاسوب  يستخدم   : اخلتامي  النشاط  سادسًا: 
املتعلمني.

رأي( في   ( العبارة  كانت  إذا  و احلرف )ب(  العبارة »حقيقة«  كانت  إذا  )أ(  ظلل احلرف 
اجلدول التالي: 

)ب() أ(العبارةالرقم

قارة أفريقيا أولى قارات العالم من حيث عدم توافر املياه النقية عام 2001م .)1(

معاجلة مياه الصرف الصحي يسهم في حل مشكلة املاء .)2(

ساب��عًا : النشاط الالصفي : إختر سؤااًل مما يلي :
   1- ما مقترحاتك لزيادة نسب توافر مياه الشرب النقية في قارتي آسيا و أفريقيا .

   2- اكتب تقريرًا ال يقل عن 10 أسطر حول مشكلة تلوث املياه .
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احملورالثالث
القضية الثانية : مشكلة التصحر

          أ- محتوى احملورالثالث – العودة لكتاب الطالب املقرر :

- يتناول هذا احملوربصورة عامة ما يلي :
1 - مفهوم التصحر .
2 - مظاهر التصحر .
	 - حاالت التصحر .

	 - أسباب التصحر و مخاطره .
	 - التوزيع اجلغرافي للتصحر .

6 - ضبط و مكافحة التصحر .

ب - األهداف التي يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل تدريس 
احملورالثالث :

الواردة في احملورالثالث )التصحر / الكثبان الرملية /  •يعرف املتعلمني املفاهيم  	

طب األعشاب / الدورة الهيدرولوجية / عملية التهجني( .
و )االجنراف املائي( . • مييز بني : )االجنراف الريحي( 	

•يفرق بني : )متلح التربة( و )تغدق التربة( . 	

•يعدد مظاهر التصحر . 	

•يشرح حاالت التصحر . 	

لظواهر )االجنراف املائي( و )زحف الكثبان الرملية( . • يقترح حلواًل 	
التصحر . • يعلل حدوث مشكلة 	

•يربط بني التصحر و مخاطره . 	

• في عالج مشكلة التصحر . يقدر جهود الدول العربية	
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•يحدد :  	

      مناطق التصحر في العالم .
      الدرجات النسبية للتصحر في الوطن العربي .

باستخدام خرائط األطلس و الكتاب املدرسي .
• نسب التصحر فيها . يصنف دول الوطن العربي حسب	

الوطن العربي . • يصمم مفتاحًا خلريطة مناطق التصحر في 	
•يربط موضوع احملور )مشكلة التصحر( بالبيئة احمللية  	

  » مشكلة التصحر في دولة الكويت« .
• من مشكلة التصحر . يبدي اهتمامًا باإلجراءات املتبعة للحد	

• يصمم )شعارًا( حلملة توعية مبخاطر التصحر .	

ج- األنشطة التعليمية و املعينات التربوية التي ميكن أن يستعني بها املعلم 
لتحقيق األهداف املطلوبة:

1 - حتليل الصور و اخلرائط و اجلداول البيانية الواردة في احملور.
2 - جمع املعلومات و البيانات من املراجع اخلاصة باحملور.

	 - االستعانة مبصادر املعرفة األخرى :
  مواقع شبكة اإلنترنت .   القنوات التلفزيونية الفضائية التعليمية .

	 - إعداد التقارير و البحوث حول مشكلة التصحر .
	 - االستعانة بخرائط األطلس العربية و األجنبية في دعم املادة العلمية في احملور .

6 - عقد احملاضرات من قبل املختصني في توضيح حجم مشكلة التصحر.
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منوذج درس رقم )3(
 احملورالثالث : القضية الثانية – مشكلة التصحر

موضوع الدرس : مشكلة التصحر في دولة الكويت
استخدام )حل املشكالت بطريقة العصف الذهني(

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

في  يطرح  ما  بتسجيل  يقوم  للسر  أمني  الطريقة/وجود 	• هذه  بقواعد  :اإلملام  من  بد  ال 
احلصة.

أواًل : النشاط االستهاللي :
عرض خريطة حائطية للتصحر في دولة الكويت :

من خالل اخلريطة استنتج حجم مشكلة التصحر في دولة الكويت .
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خامسًا : التقوميأنشطة النمو : رابعًا :األهداف السلوكية :ثالثًا :ثانيًا : )احملتوى(
املصاحب:النشاطالوسيلةاألهدافاملجالاملادة العلمية :
أ- املفاهيم :
التصحر – 

عوامل طبيعية– 
عوامل بشرية.

ب- احلقائق :
حجم مشكلة 

التصحر في دولة 
الكويت %90 .

أسباب مشكلة 
التصحر :

1- العوامل 
الطبيعية.

2- العوامل 
البشرية.

ج- التعميمات :
العوامل 

)الطبيعية 
والبشرية( من 
أسباب ظهور 

مشكلة التصحر.

  

فهم

تركيب

تركيب

تقومي

حتليل

وجداني

يتوقع في نهاية الدرس 
أن يكون املتعلم قادرًا 

على أن :
- يعرف املفاهيم الواردة 

في الدرس.

- يقترح حلواًل ملشكلة 
التصحر.

- يصنف احللول حسب 
أولويتها في حل مشكلة 

التصحر.

- يختار أفضل احللول 
التي ميكن أن تسهم في 

حل مشكلة التصحر.

- يعلل ظهور مشكلة 
التصحر في دولة 

الكويت.

- يبدي اهتمامًا 
مبشكلة التصحر في 

الكويت.

عرض 
صور

املناقشة

املناقشة 
و احلوار 

 +
السبورة

املناقشة 
و احلوار

عرض

- استخالص املفهوم 
من خالل مالحظة

ودراسة الصور

- طرح األفكار عن 
طريق العصف 

الذهني )تفعيل دور 
أمني السر(.

- تصنيف احللول 
حسب أولويتها على 

السبورة.

- يختار من احللول 
املسجلة و املصنفة 
أمامه على السبورة.

- من خالل عرض 
صور متنوعة ألسباب 
التصحر في الكويت( 

طبيعية / بشرية(
من خالل األنشطة 
التي عرضت سابقًا.

أ- فسر املفاهيم 
التالية :

تصحر – عوامل 
)طبيعية / بشرية(.

ب- اقترح حلواًل 
ملشكلة التصحر .

ج- صنف احللول 
املقترحة حسب 
أولويتها في حل 
مشكلة التصحر .

د- اختر أفضل 
احللول املقترحة 

التي ميكن أن تسهم 
في حل مشكلة 

التصحر.

ه�- علل : ظهور 
مشكلة التصحر في 

الكويت .
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سادسًا : النشاط اخلتامي : 
1- علل : تعاني دولة الكويت من مشكلة التصحر .

2- ما أفضل حلول مشكلة التصحر في دولة الكويت؟ مع تبرير ذلك .

ساب��عًا : النشاط الالصفي : اختر سؤااًل مما يلي :
1- ارسم خريطة لدولة الكويت موضحًا عليها مناطق التصحر .

2- » تعاني دولة الكويت من مشكلة التصحر نتيجة عوامل متعددة «.
ما رأيك بالعبارة السابقة . دلل ملا تقول .
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احملورالرابع
القضية الثالثة : مشكلة الطاقة

أ- محتوى احملورالرابع – العودة لكتاب الطالب املقرر:

يتناول هذا احملوربصورة عامة ما يلي :
1 - مفهوم الطاقة .

2 - مراحل استخدام الطاقة .
	 - أبعاد مشكلة الطاقة .

	 - مصادر الطاقة الناضبة )غير املتجددة( .
	 - مصادر الطاقة البديلة )املتجددة( .

6 - تطور مصادر الطاقة املستقبلية .

أ- األهداف التي يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل تدريس 
احملورالرابع:

الناضبة /  • يعرف املتعلمني املفاهيم الواردة في احملورالرابع )الطاقة / مصادر الطاقة 	
الفحم / البترول / الغاز الطبيعي /الطاقة النووية / مصادر الطاقة البديلة »املتجددة 

/ الطاقة الشمسية / الطاقة املائية / طاقة الرياح / طاقة الكتلة احليوية(.
الباب. • يحلل الصور و الرسوم البيانية و اجلداول اإلحصائية الواردة في 	

•يتتبع مراحل استخدام اإلنسان للطاقة . 	

و أبعادها . • يربط بني مشكلة الطاقة 	
• يعدد مصادر الطاقة الناضبة )غير املتجددة( .	

• الكتاب املدرسي  يحدد حقول )الفحم و البترول( املنتجة في العالم باستخدام خرائط	
و األطلس .
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ً على مستوى العالم . • يعلل انتشار استخدام مشتقات البترول سريعا	
•يفسر محدودية استغالل الطاقة الكهرومائية . 	

مخططًا سهميًا ملصادر الطاقة الناضبة و املتجددة . • يصمم 	
• أفضل مصادر الطاقة . يصدر حكمًا على	

• ذو حدين«. يدلل على صحة العبارة »الطاقة النووية سالح	
• يربط بني الطاقة املائية و البيئة احمللية .	

•يعرض تصوراته ملستقبل الطاقة . 	

توفير الطاقة . • يقدر جهود الدولة في مجال 	
. • يصمم برنامجًا توعويًا في مجال ترشيد استهالك الطاقة	

ج- األنشطة التعليمية و املعينات التربوية التي ميكن أن يستعني بها املعلم 
لتحقيق األهداف املطلوبة:

1  -  توجيه املتعلمني نحو الكتاب املقرر و املراجع اخلارجية و املصادر جلمع املعلومات 
وحتليلها و تفسيرها .

2 -   استخدام اجلداول اإلحصائية و الرسوم البيانية و اخلرائط املختلفة و قراءتها
وحتليلها و تفسيرها .

	 -  توجيه املتعلمني نحو مشاهدة و استماع كل ما يتعلق بقضية الطاقة التي تقدمها 
وسائل اإلعالم خاصة القنوات الفضائية في التلفاز واستغالل خبرات املتعلمني في 

هذا املجال و توظيفها من أجل تكامل املعرفة .
	  - توجيه املتعلمني إلى حتويل البيانات إلى رسوم بيانية )أعمدة بيانية / دوائر بيانية 

/ منحنيات بيانية( أو العكس .
	 -  إجراء املقابالت مع املختصني في مجال الطاقة و تسجيل ذلك على أشرطة لعرضها 

على املتعلمني و مناقشتها.
6 -  إعداد التقارير و البحوث حول مصادر الطاقة حاليًا و مستقبليًا .

بالطاقة  املتعلقة  اخلرائط  لقراءة  املختلفة  األطالس  نحو  املتعلمني  توجيه   -  	
وحتليلها.

	 - استخدام مواقع شبكة اإلنترنت ذات الصلة مبوضوع مصادر الطاقة .
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طاولة األجهزة 
واملعينات

منوذج درس رقم )4(
 احملورالرابع : القضية الثالثة – مشكلة الطاقة

موضوع الدرس : مصادر الطاقة الناضبة )غير املتجددة( 1- البترول
استخدام )الندوة(

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

•  التخطيط للدرس يتم قبل تنفيذه :	
االتفاق على حتديد 	 أعضاء )كل عضو يعرض جزئية محددة من موضوع الدرس(. 

يستعني أعضاء الندوة مبراجع معينة و مناسبة لكل جزئية .
الدراسي : • ال بد من تهيئة الفصل 	

    طاولة ألعضاء الندوة . طاولة للمعينات و األجهزة .
    توفير شاشة العرض . تنظيم طاوالت املتعلمني على أشكال أنصاف دوائر .

    يكتب عنوان الندوة و أسماء أعضاء الندوة و املوضوعات على السبورة .

 

 

 

مستمعون ويناقشون أعضاء اللجنة ويستفسرون عما 
عرض عليهم ويتحاورون.

املتعلمون

املعلم

يوجه ويرشد املتعلمني ويشجع تبادل اآلراء 
واالحترام املتبادل ويشارك احيانًا بطرح 

اسئلة حتقق بعض االهداف املرسومة طاولة أعضاء الندوة، 
يتعلمون ويعرضون 

املوضوع.
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أواًل: النشاط االستهاللي: االستعانة مبرجع خارجي :
حتليل فقرة خاصة حول موضوع اكتشاف البترول .

1- ما أول منطقة اكتشف فيها البترول؟
2- حددها على خريطة العالم احلائطية الصماء .

	- فسر املقصود بالتالي :
»بدأت عملية تقطير البترول و احلصول على مشتقاته«.
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خامسًا : التقوميأنشطة النمو : رابعًا :األهداف السلوكية :ثالثًا:ثانيًا : )احملتوى(
املصاحب:النشاطالوسيلةاألهدافاملجالاملادة العلمية :
أ- املفاهيم :

طاقة ناضبة – بترول 
– أوبك- كومنولث.

ب- احلقائق :
أول حقل بترول حفر 

في الصني.
أهم مناطق تركز 
حقول البترول 

املنتجة:
الوطن العربي/

االحتاد السوفيتي 
سابقًا ورومانيا/

الواليات املتحدة 
األمريكية وكندا .
للبترول مميزات :

1- الطاقة الناجتة 
كبيرة .

2- سهولة نقله .
	- عنصر أساسي 

في الصناعات 
البتروكيماوية.

 تواجه العالم عدة 
مشاكل من تزايد 

االعتماد على 
البترول.

ج- التعميمات :
كل دولة منتجة 

للبترول يتوفر لديها 
مصدر مهم للطاقة .

  

فهم

مهارة

حتليل

مهارة

تركيب

وجداني

يتوقع في نهاية الدرس 
أن يكون املتعلم قادرًا 

على أن :
يفسر املفاهيم الواردة في 

الدرس.

يحدد حقول البترول 
املنتجة على خريطة 

العالم.

يعلل سرعة انتشار 
استخدام مشتقات 

البترول عامليًا.

يجدول بيانات الدوائر 
البيانية مسند )6( و )	(

يقترح حلواًل للحد من 
دور البترول في تلوث 

البيئة.

يقدر الدول التي تخطط 
ملواجهة فترة ما بعد 

نضوب البترول.

مرجع 
خارجي

خريطة 
حائطية 
صماء 
للعالم
فقرة 

الكتاب 
املدرسي 

جهاز 
العرض 
لعرض 
الدوائر 
مجلة 
البيئة

تقرير 
ألعضاء 

الندوة

قراءة فقرات معينة 
وحتليلها

االستعانة بخريطة 
الكتاب املدرسي مسند 

)	( + األطلس.

قراءة فقرة الكتاب 
املدرسي الثانية ص....

دراسة الدوائر البيانية 
ثم حتويلها إلى جدول 

بياني.

استعراض ملوضوع :
»البترول وتلوث البيئة«

قراءة خطط بعض 
الدول في تأمني احلياة 
لألجيال القادمة بعد 

نضوب البترول .

أ- فسر املفاهيم 
التالية:

طاقة ناضبة/
بترول/ أوبك/

كومنولث.

ب- وزع حقول 
البترول املنتجة 

على خريطة 
العالم الصماء.

ج- علل: سرعة 
انتشار استخدام 
مشتقات البترول 

عامليًا.
د- جدول بيانات 
الدوائر البيانية 

مسند 
)6( و )	( .

ه�- اقترح حلواًل 
للحد من دور 

البترول في تلوث 
البيئة .

و- ما رأيك في 
دور بعض الدول 
في تأمني احلياة 
لألجيال القادمة 

بعد نضوب 
البترول؟
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سادسًا : النشاط اخلتامي : 
1- عدد أهم املناطق املنتجة للبترول .

2- علل : أهمية البترول.
ساب��عًا : النشاط الالصفي : اختر سؤااًل مما يأتي :

      1- ما رأيك في دور البترول كثروة اقتصادية في كل من »الوطن العربي« 
و »الواليات املتحدة األمريكية « .

      2- حول بيانات مسند )6( و )	( في الكتاب املدرسي إلى أعمدة بيانية .
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احملوراخلامس
القضية الرابعة : مشكلة التلوث

أ- محتوى احملوراخلامس – العودة لكتاب الطالب املقرر :

يتناول هذا احملوربصورة عامة ما يلي :
1 - مفهوم التلوث البيئي .

2 - درجات التلوث .
	 - أشكال التلوث .

	 - التلوث البيئي مشكلة عاملية .
	 - منوذج للكارثة البيئية العاملية " الكويتية " .

ب- األهداف التي نحرص على حتقيقها من تدريس احملور اخلامس :
التلوث البيئي/التلوث الهوائي/ التلوث  • يعرف املفاهيم الواردة في احملوراخلامس )	

املائي/ التلوث الضوضائي/ حركة السالم األخضر(.
املدمر(. • يفرق بني: )التلوث املقبول( و )التلوث اخلطر( و )التلوث 	

•يذكر أشكال التلوث . 	

تلوثه . • يربط بني التلوث الهوائي و مصادر 	
• اقتصادية(.  يصنف اآلثار املترتبة على التلوث الهوائي )آثار بشرية/ آثار	

•يصدر حكمًا على أفضل أساليب معاجلة التلوث الهوائي . 	

•يضرب أمثلة ألنواع التلوث املائي . 	

معاجلة التلوث املائي . • يقدر جهود العاملني في مجال 	
•يستنتج مصادر التلوث الضوضائي . 	

ملشكلة التلوث الضوضائي . • يقترح حلواًل 	
• مشكلة عاملية( . يبرهن على صحة العبارة التالية : )التلوث البيئي	
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التي أضفت صفة العاملية على مشكلة » التلوث  • يشرح العوامل املناخية و البشرية 	
البيئي «.

• التلوث بالبيئة احمللية )الكارثة البيئية الكويتية( . يربط مشكلة	
• نقص طبقة األوزون . يعدد النتائج املترتبة على	

الكويتية « مدعمًا بالصور . • يكتب تقريرًا عن الكارثة البيئية العاملية » 	
• الواردة في احملور. يحلل األشكال و الرسوم البيانية و اخلرائط	

ج- األنشطة التعليمية و املعينات التربوية التي ميكن أن يستعني بها املعلم 
لتحقيق األهداف املطلوبة:

1- استخدام خرائط متعددة و استخالص املعلومات منها مثل خرائط 
)األطالس( و )املراجع( .

2 - توجيه املتعلمني نحو مصادر املعلومات املرتبطة مبوضوع احملوربقراءتها و اكتساب 
املعرفة اجلديدة منها .

	 - االستعانة مبواقع شبكة اإلنترنت و استخالص املعلومات احلية املرتبطة مبوضوع 
الدرس و التي تثري ذهن املتعلم و تربطه باألحداث اجلارية و الواقع العاملي .

	 - كتابة التقارير اخلاصة حول موضوع احملورعن طريق زيارة مكتبة املدرسة و املكتبات 
اخلارجية إلمناء مهارة الكتابة لدى املتعلمني .

ذات  املؤسسات  بزيارة  القيام  و  امليداني  للعمل  التخطيط  على  املتعلمني  تدريب   -  	
العالقة في مجال )مكافحة التلوث( و ذلك إلتقان املهارة في هذا املجال.

6 - توجيه املتعلمني نحو األشكال و اجلداول اإلحصائية و الرسوم البيانية و اخلرائط 
والصور و ذلك لقراءتها و حتليلها و تفسيرها.

	 - عمل ندوات خاصة حول موضوع احملور واستدعاء مختصني في هذا املجال .
	 - إعداد و قيادة حمالت توعوية في مجال مكافحة التلوث تخاطب فئة املتعلمني ، مما 

يشعرهم بتحمل املسئولية و يعمق الوالء للوطن عن طريق خدمته في هذا املجال .
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منوذج درس رقم )5(
 احملوراخلامس : القضية الرابعة – مشكلة التلوث

موضوع الدرس : منوذج للكارثة البيئية العاملية »الكويتية«
استخدام طريقة )احملاكاة(

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

• و التجهيز مسبقًا ملوضوع الدرس ) بطريقة احملاكاة( : االستعداد	
- حتديد مجاالت الدرس . 

- حتديد االحتياجات من وسائل و معينات تربوية .
- حتديد املشاركني من املتعلمني ضمن مجموعات و أدوارهم و وتعني القائد.

- كل مجموعة على علم بدورها املطلوب و يسمح ألفراد املجموعة بالتشاور معًا.
- تطرح كل مجموعة ما لديها حول )حجم تأثير كارثة إحراق آبار البترول( للجمهور.

- يفتح احملورللجمهور لتقدير اجلهة األكثر تضررًا بالكارثة البيئية و مدى قدرة الفريق 
على العرض و دعم ذلك بالوسائل و املعينات التربوية.

- مجموعات طريقة احملاكاة حسب موضوع الدرس:
1- جمعية حماية البيئة . 

2- باحثني في مجال املناخ . 
	- باحثني في مجال التربة .

	- باحثني في مجال املياه .
	- ممثلني عن القطاع البترولي . 

6- اجلمهور .
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أواًل : النشاط االستهاللي: 
 : )PowerPoint عرض خرائط و صور تعرض بواسطة جهاز احلاسوب )برنامج

عبارة عن مراحل غزو النظام العراقي البائد )تبدأ من أول يوم الغزو و حتى الوصول 
ملوضوع الدرس( إحراق آبار البترول الكويتية مع التعليق عليها من قبل املتعلمني .



204
خامسًا : التقوميأنشطة النمو : رابعًا :األهداف السلوكية :ثالثًا:ثانيًا : )احملتوى(
املصاحب:النشاطالوسيلةاألهدافاملجالاملادة العلمية :

أ- املفاهيم :
العاملية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ك���ارث���ة 
السالم  )ال��ك��وي��ت��ي��ة(-ح��رك��ة 
احلمضي- األخ��ض��ر-امل��ط��ر 

الشعب املرجانية

ب- احلقائق :
- مت تدمير و إشعال النيران 
ب��ت��رول��ي��ًا عام  ب��ئ��رًا  ف��ي 2		 

1991م في دولة الكويت .

األخضر  ال���س���الم  ح��رك��ة   -
1	19م  ع�����ام  ن���ش���أت  ال���ت���ي 
مجال  ف��ي  إيجابي  دور  لها 

البيئة.
- أضرار بيئية حلقت باملناخ 
ف����ي أن����ح����اء م��خ��ت��ل��ف��ة من 
آالف  انبعاث  نتيجة  العالم 

أطنان الغاز ملدة 	شهور.

- وصل الدخان املرئي مسافة 
تصل إلى 2000 كيلومتر عن 
و  الهند  إلى  ليصل  الكويت 
ال��ص��ني و م��ن��اط��ق االحت���اد 

السوفيتي ) سابقًا(.

- اح��ت��راق اآلب���ار ي��ؤدي إلى 
ت��س��خ��ني ش���دي���د ل���ل���ه���واء و 
األم���ط���ار  زي������ادة  و  األرض 
الرتفاع  يؤدي  املوسمية مما 
م��ن��اس��ي��ب م��ي��اه األم���ط���ار و 

البحيرات في العالم .

الدرس  نهاية  ف��ي  يتوقع 
أن يكون املتعلم قادرًا على 

أن:

يعرف املفاهيم الواردة في 
الدرس 

البترول  ح���ق���ول  ي���ح���دد 
التي حرقها عدوان النظام 

العراقي البائد

السالم  حركة  ب��ني  يربط 
األخضر و دورها البيئي

ي���س���ت���خ���ل���ص األض���������رار 
البيئية التي حلقت باملناخ 

من فقرة الكتاب املدرس

آبار  ح��رائ��ق  تأثير  يتتبع 
ب��ت��رول دول���ة ال��ك��وي��ت في 

العالم

ج������ه������از 
ض  لعر ا

العلوي

يطة  خر
حائطية 
ص����م����اء 

للكويت

من  مجموعة  ع��رض 
والتعليق  ال����ص����ور 

عليها

بخريطة  االس��ت��ع��ان��ة 
ال����ك����ت����اب امل�����درس�����ي 

مسند) 	(

الكتاب  ص��ور  حتليل 
امل���درس���ي م��س��ن��د)	(

و)9(

الكتاب  ف��ق��رة  ق����راءة 
املدرسي

بخريطة  االس��ت��ع��ان��ة 
ال�����ك�����ت�����اب امل���������درس 

مسند)11(

ق���راءة م��وض��وع حول 
امل����ن����اط����ق امل����ت����أث����رة 

بحرائق آبار الكويت

املفاهيم  ع��رف  أ- 
التالية :

البيئية  ال��ك��ارث��ة 
ال���������ع���������امل���������ي���������ة 
»الكويتية«-حركة 
األخضر- السالم 
احلمضي- امل��ط��ر 
الشعب املرجانية.

حقول  ح����دد  ب- 
احملترقة  البترول 
الكويت  دول���ة  ف��ي 
ع�����ل�����ى خ���ري���ط���ة 
الكويت الصماء .

العالقة  م����ا  ج- 
ال���ت���ي ت���رب���ط بني 
ح�����رك�����ة ال����س����الم 
دورها  و  األخ��ض��ر 

البيئي .

اس���ت���خ���ل���ص  د- 
البيئية  األض����رار 
ال��������ت��������ي حل���ق���ت 
م��ن فقرة  ب��امل��ن��اخ 

الكتاب املدرسي.

ه�������- ت���ت���ب���ع آث�����ار 
البترول  ح���رائ���ق 
في  ال����ك����وي����ت����ي����ة 
ال��������ع��������ال��������م م����ن 
خريطة  خ�������الل 
املدرسي  ال��ك��ت��اب 

مسند)11(
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خامسًا : التقوميأنشطة النمو : رابعًا :األهداف السلوكية :ثالثًا:ثانيًا : )احملتوى(
املصاحب:النشاطالوسيلةاألهدافاملجالاملادة العلمية :

- أضرار بيئية حلقت
بالتربة و املاء نتيجة 
احتراق آبار البترول.

- األضرار االقتصادية التي 
حلقت باملنشآت النفطية و 

الصناعية . 

ج- التعميمات :
احتراق آبار النفط يؤدي 
إلى حدوث كارثة بيئية .

يفسر العالقة بني 
حدوث األعاصير و 

احتراق اآلبار

يشرح األضرار البيئية 
التي حلقت بالتربة

يستنتج األضرار 
البيئية التي حلقت 

باملياه

يعدد اخلسائر 
االقتصادية و البيئية 
املترتبة على عدوان 

النظام العراقي البائد
يقدر جهود الدولة في 
إطفاء آبار النفط في 

فترة قياسية

فقرة 
الكتاب 
املدرسي 
الرابعة 

ص

خريطة 
حائطية 

للعالم
مرجع 
خارجي

صور 
لألضرار 
البيئية 
التي 

حلقت 
بالتربة

عرض 
 CD

لألضرار 
البيئية 

باملياه

تقرير 
اقتصادي

االستعانة بالصور 
لشرح مدى تأثر 

التربة باحتراق آبار 
البترول

املشاهدة و املالحظة 
و االستنتاج

قراءة تقرير 
اقتصادي باخلسائر 
االقتصادية و البيئية 
املترتبة على عدوان 

النظام العراقي 
البائد

و- فسر العالقة 
بني حدوث 
األعاصير و 

احتراق اآلبار بعد 
قراءة موضوع 

املرجع .

ز- من خالل 
الصور املعروضة 
اشرح األضرار 
البيئية التي 

حلقت بالتربة .

ح- من خالل 
الفيلم املعروض 
استنتج األضرار 

البيئة التي 
حلقت باملياه .

ط- عدد اخلسائر 
االقتصادية و 

البيئية املترتبة 
على عدوان 

النظام العراقي 
البائد.
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سادسًا : النشاط اخلتامي : 
1- ما النتائج املترتبة على إحراق آبار البترول في دولة الكويت .

2-  علل : تسمية الكارثة البيئية الناجمة عن إحراق آبار البترول في دولة الكويت بالكارثة 
العاملية.

ساب��عًا : النشاط الالصفي : اختر سؤااًل مما يأتي وأجب عليه:
       1- ماذا تتوقع لو لم يتم غزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت؟.

       2- عبر عن الكارثة البيئية العاملية »الكويتية« بكتابة تقرير ال يقل عن 10 أسطر مدعمًا 
بالرسم أو الصور .
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احملورالسادس
اجلغرافيا البشرية و مجاالت دراستها

أ- محتوى احملورالسادس – العودة لكتاب الطالب املقرر :

يتناول هذا احملور بصورة عامة ما يلي :
1 جغرافية السكان.

2 جغرافية العمران.
	 اجلغرافيا السياسية.

	 نظام املعلومات اجلغرافي.

ب- األهداف التي يحرص املعلم على حتقيقها لدى املتعلمني خالل تدريس 
احملورالسادس :

 يعرف املفاهيم الواردة في احملورالسادس :	
)جغرافية السكان / النمو السكاني / بلدان االسكوا / الهجرة / الكثافة السكانية 
املعلومات  /نظام  السياسية  / اجلغرافيا  العمران  / جغرافية  السكاني  االنفجار   /

اجلغرافي(. 
بني مفهومي :  يفرق 	

    )التركيب السكاني(- )التركيب االقتصادي( .
مفهوم »الكثافة السكانية«.  يذكر الصور املتعددة لتوضيح 	

 و الصور الواردة في احملور. يحلل اخلرائط و األشكال و اجلداول البيانية	
مخطط بياني .  يترجم بعض البيانات إلى 	

يصمم جدواًل ألنواع الكثافة السكانية . 	

 الكثافة السكانية . يضرب أمثلة ألنواع	
.  يكتب تقريرًا حول مرحلة النشأة العمرانية ملدينة الكويت	

يتتبع مراحل حتضر السكان . 	

	يشرح :
)أمناط النظام العمراني( – )أمناط احلدود السياسية( .  

	يعلل نشأة املدن .
الكويت مبوضوع جغرافية العمران . 	 يربط نشأة مدينة
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نشأتها . 	 يربط بني مدينة الكويت و مراحل
	يلخص مخططات إعادة تخطيط مدينة الكويت .

ملناهج البحث في اجلغرافية السياسية( . 	( يصمم مخططًا سهميًا
اجلغرافي . 	 يعدد مجاالت استخدام نظام املعلومات

	يفسر اهتمام الدول باستخدام نظام املعلومات اجلغرافي .
	

ج- األنشطة التعليمية و املعينات التربوية التي ميكن أن يستعني بها املعلم 
لتحقيق األهداف املطلوبة:

• املراجع اخلارجية و املصادر لقراءة محتواها  توجيه املتعلمني نحو الكتاب املقرر و	
و استخالص املعلومات املناسبة و حتليلها و تفسيرها و ترتيبها .

• احمللية و جمع املعلومات و البيانات اخلاصة مبدينة   توجيه املتعلمني نحو البيئة	
حول  تقرير  كتابة  ثم  السكاني،  و  العمراني  منوها  و  نشأتها  حيث  من  الكويت 

ذلك.
• تناسب موضوعات   توجيه املتعلمني نحو األطالس لقراءة اخلرائط بأنواعها التي	

احملور وحتليلها.
• مجاالت اجلغرافيا البشرية )السكانية / العمران   إجراء املقابالت مع املختصني في	

السياسية(.
• نحو مشاهدة القنوات الفضائية التي تعرض األحداث السياسية   توجيه املتعلمني	

في العالم و القضايا ذات الصلة باحملورو االستفادة منها .
 •  توجيه املتعلمني نحو اجلداول اإلحصائية و الرسوم البيانية و اخلرائط املختلفة	
و قراءتها و حتليلها و تفسيرها سواء كانت واردة في الكتاب املدرسي أو في الكتب 

السنوية أو في األطالس .
املعلوماتية عن طريق االستعانة مبواقع  الثورة  املتعلمني لالستفادة من   •  توجيه	

مختارة على شبكة اإلنترنت .
• اجلغرافي( من كافة اجلوانب )   جمع البيانات املتعلقة مبوضوع )نظام املعلومات	

»كونها مادة علمية جديدة« ملواكبة التطورات العاملية.
• من املستجدات   استضافة املختصني في مجال )نظم املعلومات اجلغرافية(، كونه	

سواء على الساحة العلمية أو العملية.
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منوذج درس رقم ) 6(
 احملورالسادس : 

موضوع الدرس : مدينة الكويت
رحلة ميدانية لدراسة تطور مدينة الكويت 

الصف و الشعبةاحلصة الدراسيةاليوم و التاريخ

أ- قبل القيام بالرحلة :
1- قراءات حول مدينة الكويت لتكوين أفكار عامة عنها، ويستعان باملراجع التالية :

أ- الصباح ، أمل العذبي و عزت ، حمدي على )2006 م( مالمح التوزيع السكاني و االنتشار 
واجلزيرة  اخلليج  دراسات  مركز   ، التعدادات  قبل  ما  مرحلة  في  الكويت  في  العمراني 

العربية،جامعة الكويت ، الكويت .
ب- الصباح ، أمل العذبي و عزت ، حمدي على )	200م( أمناط التغير في توزيع السكان و 
كثافتهم في دولة الكويت خالل النصف الثاني من القرن العشرين ، مركز البحوث والدراسات 

الكويتية ، الكويت . 
ج- الصباح ، ميمونة خليفة )2000م(الكويت حضارة و تاريخ من )	161-00	1م (، سلسلة 

تاريخ الكويت ، اجلزء األول ، الطبعة الثالثة ، الكويت .
د- أبو عياش ، عبداإلله )1	19م( التطوير احلضري وإستراتيجيات التخطيط في الكويت- 

جامعة الكويت – اجلمعية اجلغرافية الكويتية .
ه� - بلدية الكويت )0	19م( التطور و العمران في الكويت ، بلدية الكويت ، الكويت .

2- توفير مستلزمات الرحلة من )األدوات و اآلالت( :
أ- كاميرا فيديو .

ب- كاميرا تصوير فوتوغرافي .
ج- جهاز تسجيل الصوت .

د- خريطة املدينة )اجلوية( .
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ب- التخطيط للدراسة :
أواًل : حتديد األهداف املراد حتقيقها من خالل الرحلة امليدانية :

جمع املعلومات و البيانات حول ما يلي :
أ- نشأة مدينة الكويت و تطورها التاريخي – عوامل تطورها – مراحل تطورها العمراني .

ب- التركيب السكني - التركيب السكاني .
ج - التركيب الصناعي في مدينة الكويت .
د - التركيب التجاري في مدينة الكويت .

ه�- املخططات الهيكلية ملدينة الكويت منذ نشأتها و حتى اآلن .

ثانيًا : تعريف املوضوع و حتديد طبيعة الرحلة :
أ- تقوم الدراسة على مقابلة املسئولني في اجلهات املعينة .

ب- تقوم الدراسة على مشاهدة استخدام األراضي في مدينة الكويت داخل السور )التركيب 
التجاري / التركيب الصناعي( .

ثالثًا : حتديد إجراءات الرحلة :
أ- إجراء مخاطبات رسمية بني املدرسة و وزارة التربية و اجلهات املعنية .

ب- توفير وسيلة النقل من املدرسة إلى مصادر املعرفة البشرية و احلضارية و بالعكس .
ج- إعداد األسئلة اخلاصة باملقابالت .

د- إعداد قوائم خاصة ملسح التركيب التجاري – التركيب الصناعي رسم خريطة لتوقيع ما 
مت مسحه بتظليل و رموز مناسبة و مبقياس رسم مالئم.

ه�- حتديد املكان و الزمان )الساعة : من 	 إلى 11 صباحًا( و حتديد بدء الرحلة باستخدام 
خريطة مناسبة .
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و- اختيار فرق عمل من املتعلمني و توزيع املهام عليها :

املجموعة )	(املجموعة )	(املجموعة )	(املجموعة )2(املجموعة )1(

> إجراء مقابلة 
مع مهندس من 
قسم التخطيط 
و العمران التابع 
للهيئة العامة 
لإلسكان جلمع 

املعلومات املتعلقة 
بالتالي :

> نشأة مدينة 
الكويت و تطورها 

التاريخي .
> عوامل تطورها 

.
> مراحل تطورها 

العمراني .

> إجراء مقابلة 
مع مسئول من 
وزارة التخطيط 
قطاع اإلحصاء

واملعلومات جلمع 
املعلومات املتعلقة 

بالتالي :
- التركيب 
السكاني .

- التركيب 
السكني ملدينة 

الكويت .

> مسح التركيب 
الصناعي في 
مدينة الكويت:

-أنواع الصناعات 
في مدينة 

الكويت.
- كيفية 
تسويقها.

- تطويرها.
- نسبة العاملني 

في الصناعة .
- موقع املصانع 
بالنسبة ملدينة 

الكويت .

> مسح التركيب 
التجاري في 
مدينة الكويت:

- املراكز و احملالت 
التجارية .
- السلع .

- االستهالك.
- اإليجار .
- املشكالت.

> جمع املعلومات 
و املخططات 

الهيكلية ملدينة 
الكويت منذ 

نشأتها و حتى 
اليوم .
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ج- مناذج أسئلة :

ن���ش���أة  ح��������ول   )1(
تطورها  و  امل���دي���ن���ة 
التاريخي ووظائفها

التركيب  ح������ول   )2(
السكاني و السكني

التركيب  ح��ول   )	(
الصناعي

)	( حول التركيب
التجاري

املخططات  حول   )	(
ملدينة  ال���ه���ي���ك���ل���ي���ة 

الكويت

1-  كيف نشأت مدينة 
الكويت 

ومتى ؟
2-  ما اسم اجلماعات 
ال�������ت�������ي ن�����زل�����ت 
الكويت  مبنطقة 
عند مطلع القرن 
عشر  ال�����ث�����ام�����ن 

امليالدي ؟
	-  م�����������ا ال�������ه�������دف 
لبناء  ال��رئ��ي��س��ي 
الثالثة  األس����وار 
ح��������ول امل����دي����ن����ة 
؟م����ا أط���وال���ه���ا و 
املدينة  م��س��اح��ة 

في داخلها ؟
الطابع  اتسم  	-  مب 
ال�������ع�������م�������ران�������ي 

للمدينة ؟
التي  العوامل  	-  ما 
منو  إل��������ى  أدت 
و  الكويت  مدينة 

تطورها ؟
6-  ما الوظائف التي 
ت���ق���وم بها  ك���ان���ت 
عام  قبل  امل��دي��ن��ة 

2	19م و بعده ؟

1-  ك��م ك���ان ع���دد سكان 
قبل  ال��ك��وي��ت  مدينة 
يبلغ  عام 2	19م وكم 

حاليًا ؟
تزايد  أس����ب����اب  م����ا    -2
مدينة  ف���ي  ال��س��ك��ان 

الكويت؟
	-  كم تبلغ نسبة كل من 

عدد الكويتيني
و غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي��ني من 

الذكور و اإلناث؟
	-  ك���م ت��ب��ل��غ ن��س��ب��ة كل 
العمالة  ع����دد  م���ن 
العمالة  و  الكويتية 

الوافدة ؟
نسبة  ت����ب����ل����غ  ك������م    -	
الكويتيني  املوظفني 
في  الكويتيني  غير  و 
احلكومي  وال��ق��ط��اع 

القطاع اخلاص؟
املساكن  ع������دد  6-  ك����م 
الكويت  م��دي��ن��ة  ف��ي 
غير  و  ل��ل��ك��وي��ت��ي��ني 
الكويتيني؟ أين تقع 
للمدينة  ب��ال��ن��س��ب��ة 
و  أن�����واع�����ه�����ا  م�����ا  ؟ 

طرازها؟

أن��������������واع  م����������ا    -1
التي  الصناعات 
تصنع في مدينة 
ما  ال�����ك�����وي�����ت؟ 

أنواعها ؟
2-  ك�����ي�����ف ت����س����وق 
ال����ص����ن����اع����ات ؟ 
إقبال  م���دى  م��ا 
املستهلكني على 
الصناعات  ه��ذه 

؟
مي����ك����ن  ه�����������ل    -	
تطوير مثل هذه 
الصناعات؟ كيف 

؟
	-  ما عدد العاملني 
ف�������������ي ق�������ط�������اع 

الصناعة؟
ت��ق��ع هذه  أي����ن    -	
بالنسبة  املصانع 

للمدينة ؟
ت������ق������در  ك�����������م    -6
التي  امل��س��اح��ات 

تشغلها؟

املراكز  ع��دد  ك��م   -1
التجارية في مدينة 

الكويت؟
2- كم عدد احملالت 
التجارية في مدينة 

الكويت؟
	-  ما أنواع السلع؟

ترتيب  ه����و  	-  م����ا 
حسب  ال���س���ل���ع 

استهالكها ؟
أسعار  ه����ي  	-  م����ا 
إيجارات احملالت 

التجارية ؟
6-  ما املشكالت التي 
تتعلق بالتركيب 

التجاري؟

م�����رح�����ل�����ة  ك����������م    -1
بها  م��رت  عمرانية 
الكويت  م���دي���ن���ة 
حتى  نشأتها  منذ 

اليوم ؟
م���خ���ط���ط  ك���������م    -2
م����رت بها  ه��ي��ك��ل��ي 
العمرانية  املرحلة 

احلديثة ؟
	- من الذي قام بهذه 
الهيكلية  املخططات 

ملدينة الكويت ؟
االع���ت���ب���ارات  م����ا   -	
التي  ال���س���ي���اس���ات  و 
عليها  اس�����ت�����ن�����دت 
املخططات الهيكلية؟
ت��ك��ال��ي��ف هذه  م��ا   -	
املنفذة  امل��خ��ط��ط��ات 

حتى اآلن ؟
ه�����ن�����اك  ه����������ل   -6
م���������خ���������ط���������ط���������ات 

مستقبلية...ما هي؟



213

 د- تنفيذ خطة الرحلة التي مت االتفاق عليها : )أثناء الرحلة(.

تقوم كل مجموعة مبهامها من حيث جمع املعلومات و البيانات بشكل مباشر أو غير مباشر 
)جهاز تسجيل الصوت / التصوير بأنواعه( .

 ه� - بعد نهاية الرحلة )العودة( : 
1- تكتب كل مجموعة من املجموعات )فريق العمل( تقريرًا وافيًا في محاورها مستعينة 

باملعلومات و البيانات و اإلحصائيات و الرسوم التي حصلت عليها من خالل الرحلة .
2- يكلف املعلم املتعلمني بتشكيل مجموعة واحدة من خمسة أعضاء مختارة من املجموعات 
اخلمس التي تشكلت منها فرق العمل امليداني. )عضو واحد يتم اختياره من كل مجموعة 
من املجموعات( تقوم بجمع التقارير التي أعدتها املجموعات اخلمس و تضمينها في تقرير 

واحد شامل .
	- يقوم املعلم بتقومي كل تقرير لكل مجموعة ثم يناقش التقرير النهائي مع املتعلمني 

لتعميم االستفادة و للتأكد من حتقيق األهداف املرسومة . 

أواًل : النشاط االستهاللي :
1- عرض خريطة لقارة آسيا : حدد موقع دولة الكويت بالنسبة لقارة آسيا. 

2- عرض خريطة لدولة الكويت : ظلل موقع مدينة الكويت.
	- علل : تسمية الكويت بهذا االسم.
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خامسًا : التقوميأنشطة النمو : رابعًا :األهداف السلوكية :ثالثًا:ثانيًا : )احملتوى(

املصاحب:النشاطالوسيلةاألهدافاملجالاملادة العلمية :

أ- املفاهيم :
كوت – قرين – مخطط 
هيكلي – املنطقة املترو 

بوليتانية .
ب- احلقائق :

الكويت  مدينة  تقع   -
و ه����ي ع���اص���م���ة دول����ة 
ال����ك����وي����ت ف����ي ال���رك���ن 
الشمالي الشرقي لشبه 

اجلزيرة العربية.
- تتمتع مدينة الكويت 
مبوقع جغرافي متميز 
اخلليج  رأس  ع����ل����ى 
ال����ع����رب����ي س����اه����م في 

تطورها التجاري.
الكويت  أه��ل  اض��ط��ر   -
إلى بناء 	 أسوار حولها 

حلمايتها :
> 0		1م
> 11	1م
> 1920م

التركيب  ي���ت���ك���ون   -
للرقعة  ال�����داخ�����ل�����ي 
ثالثة  م���ن  احل��ض��ري��ة 

قطاعات رئيسة :
1- القطاع التجاري .

2- قطاع األسواق .
	- القطاع السكني .

امل���خ���ط���ط���ات  أه�������م   -
ال��ت��ي وض��ع��ت م��ن أجل 
مدينة  تخطيط  إع��ادة 

الكويت :
الهيكلي  امل��خ��ط��ط   -

2	19م .
البلدية  م��خ��ط��ط   -

للتنمية عام 	196م .
الهيكلي  امل��خ��ط��ط   -

الثاني 0	19م .
الهيكلي  امل��خ��ط��ط   -
احلضرية  ل��ل��م��ن��اط��ق 

		19م .
الهيكلي  امل��خ��ط��ط   -

للكويت 		19م .
الهيكلي  امل��خ��ط��ط   -

الثالث :
التوسع  ملواجهة  وض��ع 
عام  ح���ت���ى  احل����ض����ري 

2010م .
ج- التعميمات :
استقرار الدول 

أس����اس����ه  ت����ط����وره����ا  و 
االحتاد و حب الوطن .

فهم

مهارة

تقومي

تركيب

حتليل

تذكر

حكم

وجداني

يتوقع في نهاية الدرس 
قادرًاً  املتعلم  يكون  أن 

على أن :
الواردة  املفاهيم  يعرف 

في الدرس

توضح  خريطة  ي��رس��م 
مدينة  م��وق��ع  أه��م��ي��ة 

الكويت.

يعلل بناء األسوار حول 
مدينة الكويت.

ق�����������ارن ب�������ني أس���������وار 
)سنة  الثالثة  الكويت 
البوابات  عدد   / البناء 

وأسمائها(.

يشرح التركيب 
)السكني و السكاني /

ف��ي مدينة  ال��ت��ج��اري( 
الكويت.

املخططات  أه��م  ي��ع��دد 
أجل  م��ن  وضعت  التي 
مدينة  تخطيط  إع��ادة 

الكويت.

ي��������خ��������ت��������ار أف������ض������ل 
التي  و  امل���خ���ط���ط���ات 
بنسبة  ال��ه��دف  حققت 

كبيرة.

تكاتف  و  ج��ه��ود  ي��ق��در 
أهل الكويت حكومة

وشعبًا.

ص�����������ور+ 
رس����������������م 
سبورية+
مناقشة

ورق���������������ة 
أو  ع���م���ل 
ك�����������راس 
ط  لنشا ا

الصفي

يطة  خر
ألس��������وار 
الكويت 

م�����رج�����ع 
خارجي

ت���ق���اري���ر 
حلة  لر ا
امليدانية

قشة  ملنا ا
و احلوار+ 
ال���ك���ت���اب 
امل�������درس 
ص+ ص

املناقشة

من  املفاهيم  ي��ع��رف 
خالل قراءة الصور 

و الرسوم التوضيحية 
السبورية

رس�������������م خ�����ري�����ط�����ة 
ملدينة  ت��وض��ي��ح��ي��ة 
أهمية  تبني  الكويت 

موقعها

ف����ق����رة من  ق����������راءة 
م������رج������ع خ�����ارج�����ي  
وعمل جدول مقارنة

م���ن���اق���ش���ة ت���ق���اري���ر 
الرحلة امليدانية 

يعدد أهم املخططات 
بالكتاب  باالستعانة 

املدرسي

عرف املفاهيم التالية:
مخطط  ق���ري���ن-  ك�����وت- 

هيكلي

ب-إرس�������������������م خ����ري����ط����ة 
الكويت  ملدينة  توضيحية 

تبني أهمية موقعها.

ب��ن��اء األس����وار   : ج- ع��ل��ل 
حول مدينة الكويت .

د- قارن بني أسوار الكويت 
الثالثة )سنة البناء /عدد 

البوابات و أسمائها(.

ه�-أشرح التركيب السكني 
والتركيب  وال���س���ك���ان���ي 
مدينة  ف����ي  ال����ت����ج����اري 

الكويت .

مخططات  أه��م  ع��دد  و- 
مدينة  ت��خ��ط��ي��ط  إع�����ادة 

الكويت .

أفضل  املخططات  أي  ز- 
الهدف  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ي  و 

بنسبة كبيرة؟

سبب  م����ا  ب�����رأي�����ك:  ح- 
ال���ك���وي���ت منذ  اس���ت���ق���رار 

نشأتها و تطورها؟
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سادسًا : النشاط اخلتامي : 
1- علل : أهمية موقع مدينة الكويت .

2- عدد : أهم املخططات التي وضعت من أجل إعادة تخطيط مدينة الكويت .
ساب��عًا : النشاط الالصفي : اختر سؤاًل مما يأتي وأجب عليها :

  1- )كوت – قرين – مدينة الكويت – موقع جغرافي – أسوار الكويت( 
كون من الكلمات السابقة فقرة ال تقل عن 6 أسطر مدعمة بالصور و اخلرائط .

  2-( صف مرحلة النشأة العمرانية ملدينة الكويت مستعينًا بالصور التالية :

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

........................................................................................................
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املالحق

( حتليل إحصائي الختبار حتصيلي . ملحق رقم )1- 
( أنشطة ذاتية وتغذية راجعة . ملحق رقم )2- 

قائمة بأشرطة فيديو تخدم املقرر الدراسي . ملحق رقم )	( - 
ملحق رقم )4( قائمة-  خرائط .

( مخطط إعداد درس . ملحق رقم )5- 
( بعض مساند مقرري مبادئ علم اجلغرافيا  ملحق رقم )6- 

و قضايا البيئة و التنمية املعاصرة.
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ملحق رقم ) 1 ( حتليل إحصائي الختبار حتصيلي 

ميكنك أن تختبر جودة اختبارك التحصيلي بطريقتني هما :
أ- التحليل اإلحصائي لنتائج هذا االختبار االحصائي :

حسب  املتعلمني  ترتيب  أي  التحصيل،  في  املتعلمني  بني  الفردية  الفروق  على  للوقوف 
نتائج  ت��وزع  وع��ادة  املثال،  علم اجلغرافيا على سبيل  مبادئ  في مجال مقرر  حتصيلهم 
االختبار توزيعًا طبيعيًا أو وفق منحنى التوزيع الطبيعي إلى ممتازين ومتوسطني ودون 

الوسط .

ميكن أن يكتفي املعلم باملالحظات التالية : )دون اللجوء إلى التحليل اإلحصائي (
استبعاد أسئلة أجاب1-  عليها كل املتعلمني أو لم يجب عليها كلهم .

ميكن2-   التي  أي  املمكنة  العالمات  م��دى  منتصف  في  احلسابي  املتوسط  يكون  أن 
احلصول عليها ، فمثاًل إذا كان االختبار يتألف من 100 سؤال موضوعي وكان متوسط 
عالمات املتعلمني – 55 ومدى العالمات يتراوح بني 45 -96 % يعتبر االختبار جيدًا ، وإذا 
أو فوق مستوى  أعلى عالمة 60 فيعتبر االختبار صعبًا  املتوسط = 		 عالمة وكان  كان 
املتعلمني، وكذلك إذا كان مدى العالمات يتراوح بني 0	-100% ومتوسط العالمات = 		 

فإن االختبار يعتبر سهال أي دون مستوى املتعلمني 
	- أال توجد عالمات كاملة تساوي صفرًا .

وفيما يختص بالتحليل اإلحصائي لالختبار فإن املعلم عليه أن يقوم باآلتي :
توزيع العالمات إلى فئات وحتديد تكراراها ثم متثيل النتائج برسم بياني لرؤية1-  ما 

إذا كان يتفق ومنحنى التوزيع الطبيعي أم ال .
استخراج2-  الوسط احلسابي أو الوسيط .

املتعلمني بصورة إجمالية . إيجاد الربيعات لرؤية كيفية توزيع 	- 
استخراج االنحراف املعياري إليجاد مدى تباين الدرجات	-  .

	- حتويل العالمات إلى نسب مئوية أو درجات معيارية .
إيجاد سرعة االختبار وهو يساوي النسبة املئوية للمتعلمني الذين أنهوا االختبار6-  في 

الوقت احملدد، فإذا بلغ 0	% فأكثر يعتبر الوقت كافيًا .



218

ب- حتليل األسئلة :
وهو عبارة عن استخراج معامالت ( السهولة ( والصعوبة والتمييز وحتديد فعالية اإلجابات 

وتستخرج هذه املعامالت ( مستوى الصعوبة ( باملعادلة اآلتية: 

الصعوبة =
عدد الناجحني

100× مجموع املمتحنني

إن درجة صعوبة الفقرة جدًا تقترب من الصفر ودرجة سهولة الفقرة الواحدة 
تقترب من الواحد الصحيح .

مثال : مستوى الصعوبة للسؤال س =       =  		 . %

وعلى ذلك فدرجة صعوبة السؤال هي نسبة املتعلمني الذين اجابوا عنه إجابة صحيحة .
)أن أدنى نسبة ملعامل الصعوبة تبلغ صفرًا ، وأعلى نسبة = 1.0 ومعامل السهولة املرغوب 

هو 0	% تقريبًا (.
 - معامل التمييز :

  إذا كان الهدف من االختبار أن نفرق بني املتعلم القادر واملتعلم األقل قدرة في التحصيل 
فإن السؤال اجليد هو ما يخدم هذا الهدف ، ولتحقيق ذلك ال يفيدنا معرفة نسبة املتعلمني 
الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة ، وإمنا يفيدنا أن نعرف من هم املتعلمني الذين 
أجابوا ، هل هم من املمتازين أم من املتوسطني أو الضعاف أو هم خليط من هذه الفئات، 
فإذا كان معامل الصعوبة لسؤال معني = 45 % فإن هذا السؤال يبدو ممتازًا لقرب معامل 
بأنه ممتاز مييز بني  السؤال  أن تصدر حكمًا على هذا  وقبل   %  	0 الصعوبة من مستوى 
الذين  ومستوى  املتعلمني  فئات  نعرف  أن  يجب  الضعاف،  واملتعلمني  املمتازين  املتعلمني 
األداء  أصحاب  من   %1	 و   ، املمتازين  من  منهم   %1	 أن  اتضح  ف��إذا   ، السؤال  عن  أجابوا 

املتوسط و 	1% من أصحاب األداء املنخفض فإن هذا السؤال لم يقم بوظيفته .

		
100
،



219

مثال :
إذا أجاب 21 متعلمًا من املمتازين ، على السؤال الرابع وأجاب عن السؤال نفسه إجابة 

صحيحة 9 من الضعاف وكان أفراد كل مجموعة 	2 متعلمًاُ فيكون معامل التمييز :

=
مجموع العالمات للفئة العليا )الدرجات( – مجموع العالمات للفئة الدنيا )الدرجات(

عدد درجات السؤال × عدد أفراد إحدى املجموعتني

معامل التمييز =         × 100 = 		%

من املثال السابق ميكن أن تصدر حكمًا على هذا السؤال بأنه ممتاز ومييز بني املتعلمني 
املمتازين والضعاف .

أو معامل التمييز = النسبة املئوية لإلجابات الصحيحة في املجموعة العليا – النسبة املئوية 
لإلجابات الصحيحة في املجموعة الدنيا أو الفرق بني معاملي الصعوبة في املجموعتني× 

.100

%	0 = %	2 - %2	 =   %100 ×      -   %100 ×   =

والستخراج معامل التمييز للسؤال يتم ترتيب األوراق حسب الدرجات تنازليًا، ثم تقسم 
إلى مجموعتني متساويتني مجموعة عليا ومجموعة دنيا . فإذا كان عدد الصف مثال 0	 
متعلمًا يستبعد الوسيط وهو املتعلم 21 وال يدخل في حتليل األسئلة ، أما إذا كان عدد 
املتعلمني كبيرًا كأن يكون 100 فإنه يكتفى بربع األوراق من كل طرفي التوزيع ، 	2 ورقة من 

املجموعة العليا ، و 	2 ورقة من املجموعة الدنيا .
معامل التمييز املرغوب :

إن أول شرط لقبول معامل التمييز هو أن يكون موجبًا وهذا يعني أنه يعمل متضافرًا مع 
الفحص أو يقيس ما يقيسه الفحص ( استعمل عالمة الفحص كمحك أو كاشف يكشف 
أو وسيلة للفصل بينهما ( على سبيل املثال لو  لنا عن أصحاب العالمات العليا والدنيا 
افترضنا أن لدينا 100 متعلم أجاب عن السؤال )5( منهم فمن احملتمل أن يكون هؤالء من 
أفراد املجموعة العليا )أقوى املتعلمني ( فيكون معامل الصعوبة = 0	% أما معامل التمييز 

0-0	فيكون :
	0

1=

9-12
2	

1		
2	2	

(( ))
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أما إذا أجاب السؤال 0	 متعلمًا من املجموعة الدنيا فإن معامل التمييز = 

وهذا يعني أن معامل التمييز يتراوح بني ناقص واحد وزائد واحد وعليه فإن الشرط الثاني 
هو أال يكون صفرًا ومعنى هذا أن السؤال ال مييز بني األقوياء والضعاف ، والشرط الثالث 
هو أن يعطينا أكبر عدد ممكن من التمييزات بني املفحوصني ، ويتناسب هذا العدد طرديًا 
مع اقتراب معامل التمييز من الواحد الصحيح وعليه فإن أفضل معامالت التمييز ما كان 

واحدًا صحيحًا أو قريبًا منه .
استخراج إحصائية السؤال :

بعد تقسيم األوراق إلى مجموعتني ، مجموعة عليا ، ومجموعة دنيا في أسئلة االختيار 
من متعدد تكون اخليارات بدائل محتملة اإلجابة ، ويكون هناك بديل واحد هو اإلجابة 
الصحيحة ، ويفترض أن متثل اإلجابات األخرى للبدائل إجابات محتملة جتتذب بعض 
املتعلمني ليجيبوا عنها ، وأنها جتتذبهم بشكل متساو ، أما البدائل التي ال جتتذب عددًا 

كبيرًا من املمتحنني فهي بدائل غير فعالة ويفضل استبدالها .

رقم السؤال 
البدائل

البديل عدد اإلجابات على البدائل
الصحيح )د()ج()ب()أ(

ب5	0		1

ج		2		2

د4101026	

أ4029021

ب65	2	5

( ألن عدد البدائل معتدل . أفضل سؤال رقم )2- 
إلى  يشيران  ألنهما  )ج(  البديل  وكذلك   )  -4( السؤال  في  )د(  البديل  تبديل  ينبغي 

غموض ما في الفقرة نفسها أو بدائلها .

	0-0
	0

1=
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مالحظة :
املتوسط احلسابي هو حاصل جمع الدرجات مقسومًا على عددها .

مثال :
إذا كان لدينا درجات 2	،		،		،		،6	

= 		    0	1 6	+		+		+		+2	   =م = 
55

الوسيط = هو القيمة أو العالمة التي تنصف توزيع العالمات املرتبة 
مجموع  من  ويحسب  الدرجات  تباين  مقاييس  أحد  وهو   = املعياري  االنحراف 
مربعات االنحرافات عن املتوسط ثم يؤخذ اجلذر التربيعي النتاج ( مدى بعد أو 

قرب أية عالمة عن املتوسط ( .

ع =  

حيث أن مج = مجموع 
س = عالمة ، قيمة ، درجة 

ك = تكرار ( العالمة(
مج )ك س ( = مجموع )القيم × تكرارها ( .

مج ك س 2 = مجموع مربعات القيم 
ن = مجموع التكرارات 

املنوال : لقيم مفردة هو القيمة او العالمة األكثر شيوعًا وتكرارًا ، وهو مركز الفئة 
األكثر تكرارًا .

املدى الربيعي : إذا قسمنا مجموعة العالمات إلى أرباع فإننا نحصل على أربعة 
لوسيط  يساوي  الثاني  الربيع   ، العالمات  ربع  حتتها  ويقع  األول  الربيع  أرب��اع 
الربيع الثالث هو القيمة التي يقع حتتها ثالثة أرباع العالمات واملدى الربيعي 

هو الفرق بني الربيع الثالث والربيع األول .

مج ك س2
ن

مج ك س
ن

مجموع العالمات* تكرارها

عددها

مج ك س

ن

2
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بطاقة تخزين األسئلة التي يتم حتليلها ( األسئلة اجليدة( )		 البطاقة( : 
املادة : جغرافيا )مقرر مبادئ علم اجلغرافيا ( 

املوضوع : الغالف الغازي . )املناخ(
في  النسبية  الرطوبة  لقياس  يستعمل  التالية  األدوات  أي  موضوعي:  السؤال: 

الهواء :
أ- الباروميتر        ب – الترمومتر 

ج� - الهيجروميتر   د – األنيموميتر 
الهدف : فهم )التمييز(

بيانات التحليل :

دجبأاالختبارات
12110املجموعة العليا :
	5	4املجموعة الدنيا

 %		.	 = %100 ×            = معامل الصعوبة =   

% 	0 = %100 ×        = معامل التمييز =   

	-11

	-11

16

6

	0

	0

	0

1	



223

ملحق رقم ) 2 ( أنشطة ذاتية وتغذية راجعة

نشاط رقم 1 :
عزيزنا املعلم افحص العبارات التالية : هل هي أهداف سلوكية كاملة ؟

ضع عالمة )√ ( حتت العناصر التي يتضمنها الهدف وعالمة ) × ( حتت العناصر التي 
يفقدها :

شرط األداءاألهدافم
مستوى 

األداء

-1
بعد دراسة املتعلم للنظم االقتصادية يستطيع أن يقدر قيمة 

النظام الرأسمالي 

-2
بعد التدريب على تفسير رموز اخلريطة ، يستطيع املتعلم أن 

يعطي املدلول اللفظي على خريطة افتراضية لثمانية رموز من 
عشرة 

-	
بإعطاء املتعلم فقرة يقرؤها ، يستطيع أن يلخص الفقرة 

الرئيسية في جملة واحدة.

-4
أن يقارن بني الدول النامية واملتقدمة في عدد السكان واالنتاج 

االقتصادي 

-5
أن يقترح حلوال ملشكلة نقص الغذاء في العالم الثالث إذا ما 

اطلع على أبعاد املشكلة ، ورمبا ال يقل عن ثالث حلول 

 -6
أن يعرف املتعلم مفهوم )األمطار التضاريسية( كلما قرأه في أحد 

املراجع اجلغرافية .

-	
بعد تدريس مفهوم ) تكنولوجيا( وبإعطاء املتعلم قائمة بامثلة 

مطابقة وأخرى غير مطابقة يستطيع أن مييز بينها دون خطأ

-	
بعد دراسة موضوع اإلنتاج الصناعي في الوطن العربي يستطيع 
املتعلم أن يحدد أربعًا من ست مشكالت أساسية تواجه الصناعة 

في الوطن العربي
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نشاط رقم 2 :
التي  العبارة  أمام   ) )√أ-  ، ضع عالمة  العبارات  املعلم فيما يلي عدد من  عزيزنا 
متثل هدفًا سلوكيًا وعالمة )×( امام العبارات التي ال متثل هدفًا سلوكيًا مع ذكر 

األسباب.
1- أن يتدرب املتعلم على مهارة رسم اخلريطة          

 السبب :
2- أن يحدد املتعلم الفرق الزمني بني أي مدينتني باستخدام خطوط 

الطول.                 
السبب :

	- أن يقرأ املتعلم فقرة في مرجع خارجي عن موضوع الدرس.    
السبب :

4- أن يوضح املعلم للمتعلمني أساليب حتليل النصوص اجلغرافية.       
السبب :

5- أن يترجم املتعلم الرسوم البيانية من صورتها العددية إلى صورتها اللفظية. 
السبب :

6- أن يدرك املتعلم العالقة بني احلرارة والضغط اجلوي.            
السبب :

	- أن يقترح املتعلم خطة مكتوبة تتضمن حلواًل مناسبة ملشكلة التلوث البيئي. 
السبب :

	- أن يستخلص املتعلم دوافع الواليات املتحدة األمريكية في الدخول في حرب اخلليج 
بعد قراءة تقرير عن ذلك.           

 السبب : 
اكتب ستة أهداف تعليمية كاملة )معرفية ، مهارية ، وجدانية ( في موضوع تخططب-  

لتدريسه .

)  (

)  (

)  (

)  (

)  (

)  (

)  (

)  (
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نشاط رقم 3 :
حللها إلى أهداف سلوكية إجرائية : أمامك مجموعة من األهداف العامة – أ- 

األرضية حول نفسها وحول الشمس.  التعريف بحقائق دوران الكرة 1- 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

الناقد . تنمية مهارة املتعلم على التفكير 2- 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

	- يكون فكرة عامة متكاملة عن هجرة السكان اخلارجية .
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

احلقائق واملفاهيم املرتبطة بالغالف احليوي . يعرف 	- 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

املجرد في القائمة التالية بكتابة حرف )أ( أمام الفعل  ميز بني الفعل السلوكي والفعل ب- 
اإلجرائي، وحرف (م( أمام الفعل املجرد .

 – يعرف 2- يفهم 	- يفسر 4- يختار 5- يقدر 6- يتعلم 	- يؤمن 	- مييز 9- يسمي 10 1- 
يعلل 11- يشعر 12- يتفهم 
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نشاط رقم 4
فيما يلي قائمة بأهداف تدريسية ( معرفية – وجدانية – نفس حركية ( حدد نوع ومستوى 

كل هدف طبقًا ملجاله :
مستوى الهدفنوع الهدفاألهداف التدريسيةم

زراع��ة القمح على خريطة صماء للدول 1 أن يحدد مناطق 
النامية . 

2
مشكلة  معاجلة  ف��ي  امل��ش��ك��الت  ح��ل  طريقة  يستخدم  أن 
التصحر وفي ضوء املعلومات التي قرأها بنسب صواب 0	% 

على األقل .

التي 	 احمللية  البيئة  على  احملافظة  مسؤولية  يتحمل  أن 
يعيش فيها من التلوث 

أن يرسم مجموعة من اخلرائط اجلغرافية التي تدور حول 4
موضوع املناخ والنبات الطبيعي .

5
أن يقارن بني صورتني من صور البناء والعمران اإلسالمي، 
إحداهما في عصر الدولة األموية واألخرى في عصر الدولة 

العباسية من حيث أوجه التشابه واالختالف بينهما .

واملضار 6 البيئة  تلوث  ح��ول  ت��دور  محاضرة  إل��ى  يستمع  أن 
الصحية التي يلحقها باملجتمع

م��ت��ط��ورة في 	 دول���ة  ك��ل  لعبته  ال���ذي  ال���دور  أن يحكم على 
مكافحة التلوث البيئي .

	
أن يقدر جهود العلماء العرب واملسلمني ، من أمثال إدريسي 
اخلرائط  وعلم  اجلغرافيا  علم  تطوير  ف��ي   ، ماجد  واب��ن 

خاصة.

أن يستنتج أسباب التبادل التجاري بني دول الشرق والغرب 9
، إذا ما اطلع على خرائط اقتصادية 

10
موضوعات  بني  من   ، اجلغرافية  القيم  موضوع  يختار  أن 
له  أتيحت  ما  إذا  حولها  املناقشة  من  نوعًا  ليثير  عديدة 

فرصة االختيار.
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نشاط رقم 5: 
حدد املستوى املعرفي الذي يقيسه كل سؤال من األسئلة التالية :

املستوى املعرفي الذي يقيسهالسؤالم

علل ارتفاع الكثافة السكانية في قارة آسيا1-

 -2
رتب دول آسيا تصاعديًا وفقًا لعدد سكانها

 ) أو مساحتها(

-	
اقترح خطة عملية حتدد فيها كيفية التقليل من خطورة الزيادة 

السكانية

-	
اكتب رأيك في استخدام عقاب املرأة العاملة من العمل التي لها 

أكثر كم ابن لترشيد السكان

حدد األشكال التضاريسية الرئيسة ملظاهر السطح في العالم	-

-6

برهن بأمثلة مما درست على صحة أو خطأ التعميمات التالية :
تتميز الصحراء عمومًا بندرة سكانها	  إال في املناطق التي 

يكون فيها الري ممكنًا
درجة حرارة	  اليابسة في النهار أعلى من درجة حرارة ماء 

البحر 
علل قيام وحدة بني دول اخلليج العربي.	-

-	
تسجيلها  بتم  حرارة  درجة  وأدنى  حرارة  درجة  أعلى  بني  الفرق 

ليوم واحد يطلق عليه ....... )أكمل العبارة(

-9

تقع قمة افرست في جبال : )اختر البديل(
أ- الهمااليا

 ب- األلب
ج- األنديز
 د- األورال
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نشاط رقم 6:

ضع أسئلة مناسبة لقياس األهداف التالية :
اإلنسان لبيئته على مستوى العالم في الوقت الراهن باستخدام  أن يتعرف مظاهر تدمير 1- 

مجموعة من الصور .
للبيئة  أن يكتب تقريرًا عن أحد مظاهر تدمير اإلنسان 2- 

	- أن يعدد استخدام مجال الطاقة الكهربائية .
معلومات عن الصناعات القائمة في دولة الكويت من حيث : أن يجمع 	- 

 موقعها – نوع الصناعة – كمية اإلنتاج – مستواها بالنسبة لغيرها.
العالم  أن يربط بني الدورة الهوائية العامة للرياح وتوزيع مناطق الضغط الرئيسة في 	- 

.
أن يذكر أهم العوامل التي تؤثر في النمو السكاني .6- 

أن يستخلص املتعلم دولتني غير إسالميتني في كل قارة إذا	-  ما أعطى خريطة سياسية 
للعالم .

من حتليله خلريطة العالم االقتصادية. أن يستخلص ثالث حقائق 	- 
أن يصف أهم املظاهر التضاريسية9-  لقارة آسيا )مستخدمًا اخلريطة(.

للمشكالت القائمة على احلدود السياسية بني بعض  أن مييز بني األسباب احلقيقية 01- 
دول العالم .

أن11-  يعلل غنى املصائد البحرية بالثروة السمكية .
نشاط رقم 	 :

بإجابات خطأ  إجابة على سؤال )موضوعي ( عدد )20( طالب بإجابات صحيحة ، إجابة 1- 
)10( طالب . احسب الصعوبة لهذا السؤال .

معامل الصعوبة :
( طالبًا أجابوا  جاءت نتائج رصد درجات )سؤال ما( من أسئلة اختبار حتصيلي أن )220- 
إجابات صحيحة من بني الطالب املتفوقني في هذا االختبار ، كما ان )	( طالب أجابوا 

إجابات صحيحة من بني الطالب األسوأ في هذا االختبار .
احسب معامل التمييز إذا كان عدد أفراد أي مجموعة منها )0	( طالبًا .

معامل التمييز :
إذا أجاب 		 طالبًا من بني الطالب أصحاب املستوى	-  العالي في اختبار بإجابات صحيحة 
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عن أحد األسئلة ، أجاب )		( طالب من بني الطالب أصحاب املستوى املنخفض بإجابات 
صحيحة أيضًا ، فإذا كان عدد أفراد أي من املجموعتني 0	 ، احسب معامل التمييز – 

وعقب على النتائج .

معامل التمييز :
التعقيب :

ارجع إلى كتاب :
د. فؤاد البهي السيد ، علم النفس اإلحصائي وقياس1-  العقل البشري .

القاهرة : دار الفكر العربي 1	19م ، ص ص 22	 – 26	
د. سبع محمد أبو لبده ، مبادئ القياس النفسي والتقييم2-  التربوي.

عمان : كلية التربية – اجلامعة األردنية ، 		19م ، ص 0		- ص 60	.
نشاط رقم 	 :

اع��ت��م��د ع��ل��ى اجل����دول ال��ت��ال��ي ف��ي حت��دي��د إج��اب��ت��ك ع��ل��ى األس��ئ��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة : ( م��ع ذكر 
التبريرات(.

رقم 
السؤال

عدد اإلجابات الصحيحة على 
البدائل

البديل 
الصحيح

اإلجابات الصحيحة

متوسطةمنخفضةالعليادج�بأ
10	12ب5	0		س1

12	12ج		2		س2

	126د4101026س	

5		أ209201س4

101111ب265		س5
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األسئلة هو السؤال : أسهل 1- 
اخلامس الرابع   الثاني    األول  

الرابع : معامل صعوبة السؤال 2- 
%	0   %	0   %	0   %20

	- معامل متييز السؤال الثالث :
0.	0   0.60   0.2	  0.	0    

4- السؤال الذي يجب حدفه أو تغييره هو :
الرابع الثالث   الثاني   األول   

	- السؤال الذي له أفضل البدائل هو :
اخلامس الرابع   الثالث   الثاني  

ملحق رقم )3( قائمة بأشرطة فيديو تخدم املقرر الدراسي
- أشرطة فيديو تخدم تدريس املقرر الدراسي صادرة من :

وزارة التربية
ادارة التقنيات التربوية 

مراقبة التليفزيون التعليمي
مكتبة الفيديو
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جغرافيا املادة: اجتماعيات 
رقم الشريطااملرحلة  الصفاملدةلغةلوناحملتوياتم
الزراعة في دول 1

اخلليج ج1
 *		9م+ثعام12:12عم

	
9	

الزراعة في دول 2
اخلليج ج2

م+ثعام0	:19عم

م+ثعام00:	1عماإلحساء	

م+ثعام	1:	1عمالزراعة في فرنسا4

م+ثعام20:	1عمالصناعة في فرنسا5

م+ثعام	12:0عمالصناعة في اليابان6

م+ثعام12:00عمالزراعة ف أمريكا	

542*442ث	11:02عمالغالف الغازي	

ث		10:0عمفصول السنة9

ث		6:1عمالليل والنهار10

ث		10:2عمالكسوف واخلسوف11

ث		19:1عمالبيئة الطبيعية12

الطقس )العواصف 	1
والفيضانات(

52	*642ث	21:01عم

م+ث		9:0عغ .مكيف يقاس الزمن	1

52	*652ث		11:2عمسطح الكرة األرضية	1

ث		0:	2إمشكل الكرة األرضية16

ث	12:00عماحمليطات	1

ث	9:10إمالبراكني	1

52	*642ث			:16عمالبراكني ) كرة األرض(19
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542*442ث	20:10إماكتشاف الكون20

ث	00:	عغ.ماملجموعة الشمسية21

ث	22:	1عمرحلة إلى الكواكب22

52	*652ث	10:02عمدورة املاء في الكون	2

ث	20:10عماالضطرابات اجلوية	2

ث	10:00إمالرياح الرئيسة	2

خطوط الطول 26
والعرض

ث			:	إغ.م

542*442ث		10:1إمكوكب األرض	2

52	*642ث	0	:	عمحركة األرض	2

ث	00:	1عمالريح وملاذا أهب29

505*	19عامعام		:	1عمالكويت والبحر0	

عامعام		:21عماجلزر الكويتية ج�11	

عامعام0	:	1عماجلزر الكويتية ج�22	

عامعام0	:	عمالزراعة في الكويت		

عامعام6	:	1عمالنخيل		

خدمة املواصالت 		
)السلكية والالسلكية(

			*		6عامعام0	:16عم

خدمة املواصالت 6	
)النقل(

عامعام0	:16عم

النفط بني التوزيع 		
والتنقيب

عامعام0	:16عم

التوزيع اجلغرافي 		
لإلنتاج في العالم

عامعام0	:	1عم

الوطن العربي مفترق 9	
الطرق العاملية

عامعام22:	2عم
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وميكن االستفادة من أشرطة الفيديو اخلاصة بعلوم األحياء بعد دراستها وهي :
. البيئة ومخاطر التلوث – ملون ناطق باللغة العربية املدة 0	.12 رقم 	1	.	1	1- 

الصيف  فصول السنة ملون باللغة األجنبية حوالي 10 دقائق لكل فصل الربيع –2- 
–اخلريف – الشتاء. رقم 2		.1		 .

النباتات الشتوية ملون باللغة األجنبية 	9.1	- 
االسفنج ملون باللغة العربية 0	.	1 رقم 	2	.				- 
احليوانات والثدييات تعتمد على بعضها ملون باللغة العربية 	11.0 رقم 0		.	2		- 

. منو النباتات في بيئات مختلفة ملون باللغة األجنبية 	.10 رقم 22	.21	6- 
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ملحق رقم )4( قائمة خرائط

خرائط-  خاصة باملرحلة الثانوية:

اسم الصنفرقم الصنفم
آسيا تضاريس					1
أمريكا الشمالية والوسطى سياسية وطبيعية66			2
شبة اجلزيرة العربية تضاريس269		
أوروبا طبيعية وسياسية	0			4
أمريكا اجلنوبية الطبيعية – مناخ			1	5
شبه اجلزيرة العربية – مناخ2699	6
آسيا طبيعية وسياسية - مناخ						
استراليا ونيوزيلندة تضاريسية وسياسية 						
أمريكا الشمالية طبيعية 6		1	9

إفريقيا الطبيعية			1	10
أهم املناطق الزمنية بالعام	269	11
العالم صماء60			12
شبه اجلزيرة العربية صماء						1
إفريقيا صماء	0				1
إفريقيا تضاريسية وسياسية02				1
العالم تضاريسية وسياسية66			16
أمريكا اجلنوبية تضاريسية 	0				1
العالم طبيعية1					1
إفريقيا تضاريسية02			19



235

رقم )5( مخطط إعداد الدروس
)أ( إعداد درس مراجعة جزئية – شاملة نسبيًا

يتكون من العناصر التالية :
العناوين ، الوحدة ، والصفحات . حصر املوضوعات – 1- 

حصر األسئلة2-  املقالية واملوضوعية املتعلقة باملوضوعات .
	- تصنيف األسئلة حسب األهداف املرسومة.

االسئلةاألفعالاألهداف
تذكر
فهم

تطبيق
حتليل 
تركيب

إصدار حكم
	- التشخيص والعالج املطلوب :

 التعليق والنتيجة :
) ب ( إعداد درس اختبار حتصيلي

ويتم باخلطوات التالية :
حصر األهداف التي يقيسها االختبار1-  .

حصر األسئلة التي تقيس كل مستوى من األهداف على النحو2-  التالي :

البنود ، األسئلة التي تقيسهااألفعالاألهداف

السؤال البندتذكر
فهم

السؤال البندتطبيق
حتليل
السؤال البندتركيب

إصدار حكم
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	- االختبار يلصق هنا.
مع االختبار. جدول مواصفات االختبار يرفق 	- 

	- حتليل نتائج االختبار.
6- التشخيص والعالج الالزم.

ملحق رقم )6( بعض مساند مقرري مبادئ علم اجلغرافيا 
و قضايا البيئة و التنمية املعاصرة

أواًل: اخلرائط :
مسند )1( إقليم الغابات االستوائية في العالم
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مسند )2( قارة أمريكا اجلنوبية

مسند )	( قارة أفريقيا
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مسند )4( قارة أمريكا الشمالية

مسند )5( التيارات البحرية في العالم
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مسند )6( قارة أفريقيا                

 مسند )	( قارة آسيا

التوزيع النسبي ملقادير توافر مياه الشرب في أفريقيا
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مسند ) 	 ( التصحر في الوطن العربي

مسند ) 9 ( حقول النفط املنتجة في العالم
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مسند )10 ( األقاليم املناخية في العالم
ثانيًا: الصور :

مسند ) 1 ( الكثبان الرملية
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مسند )2( البيئة الطبيعية                  مسند )	( البيئة املشيدة

مسند )4( مظاهر مشكلة املاء        مسند )5( مظاهر مشكلة املاء 
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مسند )6( تلوث املياه 

مسند )	( أكبر كارثة تلوث بيئية 

مسند )	( بوابة السور
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مسند )9 ( سكة كويتية

مسند )10 ( نسيم البر و البحر
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أودع مبكتبة الوزارة حتت رقم )	16( بتاريخ 2009/11/9


