
 وزارة         التربٌة 

منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة

التوجه الفنً لالجتماعٌات 



  مفــهـــــوم المهارة

  :المعنى اللغوي للمهارة •
مهرت بهذا االمر : الحادق بكل عمل والجمع مهرة وٌقال : والماهر ...الحدق فً الشًء  :المهارة 

.  أمهر به مهارة ، أي صرت حاذقاً 

  :المعنى االصطالحً للمهارة 
تعنً المهارة ضرب من االداء تعلم الفرد أن ٌقوم به بسهولة وكفاءة ودقة مع اقتصاد فً الوقت 

.والجهد سواء كان هذا األداء عقلٌا أو اجتماعٌا أو حركٌا 

: إن المعلم الكفء ٌستطٌع عن طرٌق تدرٌسه الفعال تنمٌة مهارات لدى المتعلمٌن منها 

مهارات عقلٌة كمهارة تحلٌل العالقات واالرتباطات ، ومهارات التعلٌل والتعمٌم والتركٌب وإبداء 
الرأي وإصدار حكم ومهارات تطبٌق ماتعلموه من حقائق ومعلومات ومفاهٌم على مواقف 

.وقضاٌا جدٌدة 

.مهارة متصلة بالتفكٌر العلمً الناقد 

.مهارات حركٌة 

.مهارات اجتماعٌة 



هناك مجموعة من الخصائص تساعد على الحكم على االداء                                   

  الذي ٌحاول تحقٌقه المعلم أو المتعلم بالمهارة هى
.كثٌرا ما تإدي المهارات بسرعة :  السرعة -1

.مع السرعة مطلوب فً المهارة الدقة الدالة على المهارة :  الدقة -2

.التفاعل والتنسٌق بٌن المثٌرات واالستجابات :  التآزر -3

.كثٌرا ماٌتطلب االداء بمهارة دقة فً التوقٌت لإلنجاز :  التوقٌت -4

إن االداء الماهر ٌتضمن جانباً معرفٌا مهما فضالً عن الخط :  االستراتٌجٌة -5

.السلوكً المالحظ والقابل للقٌاس والحكم 

  ندوى صالح: اعداد وتصمٌم الموجهة الفنٌة 



المهارات التً ٌجب تنمٌتها من خالل تدرٌس االجتماعٌات

السإال المهم فً موضوعنا الٌوم هو 
ما هً المهارات التً ٌمكن تنمٌتها من خالل تدرٌس االجتماعٌات ؟  
وكٌف ٌمكن أن نحقق هذه التنمٌة ؟  

لإلجابة عن الشق األول من السإال وهو ما هً المهارات التً ٌمكن تنمٌتها فً تدرٌس االجتماعٌات ٌمكننا 
:تصنٌف هذه المهارات إلى ثالثة مجاالت هً 

المهارات العقلٌة -:أوال

مهارة التفكٌر الناقد 
ٌتطلب اكتساب هذه المهارة وتنمٌتها أن تتوافر لدى المتعلم بعض القدرات التً تعٌن على خطة التدرٌس 

:والنشاط الصفً ومجمل خطوات وجوانب العملٌة التعلٌمٌة التركٌز على تسلٌحه بها ومنها 
استخدام المراجع ومصادر المعرفة -أ 

تنظٌم األفكار وعرضها وفقا للتسلسل المنطقً -ب 
القدرة على التمٌٌز بٌن الرأي والحقٌقة -ج 
القدرة على جمع المعلومات واستخالص النتائج منها -د 

تنظٌم األفكار وفهمها ومدى مالءمتها للموضوع -هـ 
القدرة على التعبٌر عن األفكار بوضوح وفهم مغزى الداللة أو النوعٌة لما ٌجمعه من معلومات من المصادر  -و 

المتنوعة من المكتبة ووسائل األعالم حٌث ٌإدي اكتساب المتعلم لهذه المهارة إلى أن ٌصبح قادرا على التفاعل 
المثمر اإلٌجابً مع المستجدات التً ٌشهدها محٌطه االجتماعً والثقافً والعلمً ، وعلى فهم األحداث على 

المحلً والعربً والعالمً المستوى
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المهارات االجتماعٌة -:ثانٌا

 Social Skills
اكتساب هذه المهارة ٌفترض أصال توافر القدرة على احترام حق اآلخرٌن فً  -أ  

التعبٌر عن آرائهم ، والقدرة على التفاعل مع اآلخرٌن
تنمٌة قدرة المتعلم على تحمل المسئولٌة مع إرشاده إلى مسئولٌته نحو  -ب 

المجتمع وتقدٌر ما تقدمه له الدولة على كافة المستوٌات
احترام رأٌه وقدرته على التفكٌر -ج 

وٌتحقق النمو المتوازن لهذه المهارة من خالل إذكاء روح النقاش بٌن المتعلم 
والمعلم من ناحٌة ، وبٌن مجموعة المتعلمٌن من ناحٌة أخرى ، فضال عن 
التدرٌب على التفاعل الجماعً لآلراء خالل الحصص والندوات واللقاءات

  ندوى صالح: اعداد وتصمٌم الموجهة الفنٌة 



المهارات النفس حركٌة -:ثالثا

 Psychomotor Skills

وتتطلب نشاطا حركٌا ٌتصف بالتنسٌق مع الحس •

ومن األمثلة الواردة فً (. اللمس  -السمع  -التذوق  -الشم  -البصر 

( هذا المجال

جمع المواد وإعداد البٌانات واستمارات استطالع الرأي -1

استخدام الخرائط ورسمها وتلوٌنها -2

عمل اإلحصاءات والجداول وترجمتها وتحلٌلها -3

استخدام األطالس واللوحات والصور -4

  ندوى صالح: اعداد وتصمٌم الموجهة الفنٌة 
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وٌكن تصنٌفها إلى -:مهارات استخدام الخرائط

 -: مهارة رسم الخرائط  -أ •

             االهتمام بالبٌئة المحلٌة التً ٌعٌش فٌها المتعلم ، فٌبدأ برسم الموقع بالنسبة لإلقلٌم أو تحدٌد  
الجهات األصلٌة فً المنطقة وموقع أهم المإسسات بها

التدرٌب على رسم الخرائط الصماء وتحدٌد الجهات األصلٌة علٌها ، ثم توزٌع المواقع والمدن والبحار 
واألنهار تحدٌد المعالم علٌها 

التدرٌب التدرٌجً على رسم الخرائط من الذاكرة 

    -:مهارة قراءة الخرائط -ب 

المقصود منها فهم المعلومات التً تتضمنها الخرٌطة وٌتطلب ذلك مراعاة اآلتً       
معرفة مصطلحات الخرٌطة ورموزها *

معرفة خطوط الطول ودوائر العرض * 
معرفة مقٌاس الرسم لتحدٌد المسافات واألبعاد *
توجٌه األسئلة الشفهٌة والتحرٌرٌة واستخالص اإلجابة عنها من الخرٌطة *
   

-: مهارة تفسٌر الخرائط -ج 
الهدف منها مساعدة المتعلم على فهم الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة وتتطلب هذه المهارة قدرة المتعلم على   

التً ٌنبغً تفسٌرها وفهم معناها  Symbolsتحلٌل ومعرفة المعلومات التً تتضمنها ، وتعتمد على الرموز 
وما ترمز إلٌه ، فقد تدل على الموقع ، أو مناطق الري والزراعة ، أو مناطق استخراج البترول ولذلك تعتمد 

.مهارة تفسٌر الخرائط على الممارسة والتدرٌب من جانب المتعلم 
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لإلجابة عن الشق الثانً من السإال

(  كٌف ٌمكن أن نحقق تنمٌة هذه المهارات ؟ ) 

لٌس هناك طرٌقة واحدة ٌمكن أن توصف بؤنها األحسن أو األفضل ولكن هناك عوامل متعددة أو 
معاٌٌر متنوعة ٌنبغً أن نؤخذها بعٌن االعتبار إذا رغبنا فً إكساب المتعلمٌن المهارات من 

خالل تدرٌس االجتماعٌات
-:أوال 

والمهارات األساسٌة التً ٌحتاجها المتعلم هً. ضرورة إتقان المهارات األساسٌة
حٌث أنها ( الخ ..الكتابة وما ٌرتبط بهما من مهارات أخرى مثل االستماع والتحدث  -القراءة) 

 -نفس حركٌة  - اجتماعٌة– عقلٌة ) )الركٌزة األساسٌة الكتساب جمٌع ما سبق من مهارات 
فإتقان المهارات األساسٌة ٌجعل . والتً ٌمكن تسمٌتها ما بعد المهارات األساسٌة( (وجدانٌة 

المتعلم قادرا على استٌعاب المهارات المتعاقبة بمقدار أقل من الصعوبة
ٌطلق على هذه المهارات اللغوٌة وتتمثل فً  

-: ملحوظة هامة
هذه المهارات من حٌث قواعد تنظٌمها وضبطها هً من اختصاص اللغة العربٌة والتربٌة 

اإلسالمٌة ولذلك سوف ٌنصب حدٌثنا هنا على الجانب المهاري الذي ٌفٌدنا فً تدرٌس 
االجتماعٌات

سوف نتوقف قلٌال لتحلٌل أهم هذه المهارات البنائٌة والتً ال غنى للمعلم والمتعلم عنها على حد 
سواء وهً على النحو التالً 
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مهارات القراءة : اوالً 

Reading Skillsأنواع وأهداف القراءة 

قراءات تهدف إلى زٌادة المعلومات -:أوال
وهذا النوع من القراءات ال بد وأن . وهــــذه تشمــــــــــل حقائق وبٌانات وجداول وغٌرها الكثٌر

ٌكــــــون قابال للتحلٌل والتلخٌص مما ٌجعل المتعلم قادرا على استخالص الحقائق والبٌــانات مما 
أما دور المعلم فهو توجٌه المتعلم فً جمع المعلومات من المصادر . ٌوســـــع دائرة معـــــــارفه

. المختلفة التً تتناسب ومستواه

قراءات تهدف إلى جعل المتعلم ٌستمتع بدراسة المواد االجتماعٌة  -:ثانٌا
(جغرافٌا  -تارٌخ  -فلسفة ) 

وهذا النوع ٌشمل سٌرا وأخبارا و طرائف تتٌح للمتعلم فرصا لالستمتاع من خالل دراسة المواد 
االجتماعٌة على أن تتاح له الفرصة إلبداء رأٌه صراحة فً كل ما ٌقرأ ثم ٌقدم تقرٌرا أو عرضا 

كمـــــا ٌنبغً أن ٌنال التشجٌع على تدوٌن مالحظات أعجبته أو أقوال مؤثورة حازت . ألفكــــاره
قبوله

القراءات بكل أنواعها تمثل ركنا هاما للمعلم والمتعلم عند دراسة االجتماعٌات
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مهارات القراءة : اوالً 

  قراءات تهدف إلى إكساب المتعلم أسلوب التفكٌر العلمً-:ثالثا
عندما ٌمارس المتعلمون مثل هذه القراءات ال بد من أن تتوافر لهم الخطة الكاملة التً 

ترسم لهم أسلوب القراءة بحٌث تحتوي على أسئلة ومشكالت ٌطلب منهم التركٌز علٌها 
أثناء القراءة فضال عن معرفة الفروق بٌن المراجع األصلٌة والثانوٌة واألفكار التً ٌمكن 

.أن ٌخرج بها من الكتاب ودرجة الثقة بكل منها

 قراءات انتقائٌة-:رابعا
وتستخدم إلعداد البحوث المختلفة وتعتمد على كٌفٌة انتقاء الصفحات المرتبطة بموضوع 

البحث لتوفٌر الوقت

  قراءة من أجل االستعداد لالختبار-:خامسا
القراءة بطرٌقة متؤنٌة والخروج بؤسئلة محددة لجعل القراءة عملٌة ذات أهداف ومحاولة 
اإلجابة عن األسئلة بمعزل عن الكتاب ، ومن الممكن إضافة أسئلة جدٌدة ومن ثم مراجعة 

.اإلجابات
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 اهم الكفاٌات التً تمٌز معلم االجتماعٌات

.معرفة الجهات االصلٌة        

.قراءة خطوط الطول ودوائر العرض        

.استخدام خرائط التوزٌعات وتفسٌرها        

.فهم وتفسٌر وتحلٌل رموز الخرٌطة ومعرفة محتواها       

.استخدام وقراءة وفهم وتفسٌر مفتاح الخرٌطة      

.مالحظة الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة بعمق وتركٌز       

.استخدام االطلس والجداول االحصائٌة      

. ربط الموضوعات الجدٌدة بالخبرات السابقة     
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:أوال     
تسلٌح المتعلم بالقدرة على التفكٌر العلمً واكتساب مهاراته لمجابهة وحل المشكالت المستجدة ، 

وٌكون التدرٌب على ذلك من واقع مشكالت مجتمعنا من خالل التدرٌب على التفكٌر والتخطٌط للوصول 
إلى الحلول السلٌمة لها ، ومن ثم ٌصبح قادرا على أن ٌستخدم هذه المهارات فً مواجهة أي موقف 

ٌستجد فً حٌاته

:ثانٌا 
تسلٌح المتعلم بمهارات التعلم الذاتً أي القدرة على الوصول بنفسه إلى المعلومات التً تستجد 

وٌحتاج إلٌها من مصادرها الموثقة كً ٌالحق أوال بؤول مستجدات التطور فً مجال عمله وحٌاته

:ثالثا 
تنمٌة مهارات المتعلمٌن البحثٌة بوصفها دعامة من دعائم التربٌة الحدٌثة فً عصر الثورة 

المعلوماتٌة

:رابعا 
التدرٌب على استخدام النظم اآللٌة للمعلومات للتعامل مع الكم الهائل من مصادر المعرفة

أهم المهارات التً ٌجب تنمٌتها فً تدرٌس االجتماعٌات
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الوسائل المسطحة غٌر المعروضة آلٌاً 

هى مواد العرض البصرٌة المستوٌة غٌر المجسمة ٌتم عرضها على الطالب دون الحاجة الى :  التعرف بها•

:    وأهم أنواعها. استعمال آالت او أجهزة العرض الضوئٌة 

 الصور الفوتوغرافٌة:-                                                                                               

.وهى صور ثابتة ٌمكن الحصول علٌها مطبوعة أو مكبرة وهى ملونة أو غٌر ملونة 

 الرسوم والتكوٌنات الخطٌة:- 

.وهى قد تكون مرسومة أو مطبوعة على شفافٌات ولها العدٌد من االنواع وهى     

رسوم 

بيانية 

ملصقات رسوم

توضيحية
لوحات

خرائط

رسوم 

 الكاريكاتيرية 
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  الخـــرائط: ثانٌاً 

كفاءة المعلم فً اختٌار الخرٌطة المناسبة وذلك ٌحدده طبٌعة الدرس وأهدافه واألسلوب الجٌد لعرضها     

.  وتحلٌل ما تحتوٌه من ظاهرات وتحلٌلها من خالل 

قراءة الخرٌطة 

رسم الخرٌطة  التحدٌد على الخرٌطة  تحلٌل الخرٌطة 
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 الجداول واإلحصاءات: ثالثاً 

ٌكون ذلك عن طرٌق القراءة االفقٌة للجدول مثل انتاج النفط فً دول الخلٌج العربً خالل فترة زمنٌة معٌنة ،              

.وتشمل هذه المهارة على 

قراءة الجداول

والتعلٌق علٌها 

تصمٌم جدول وتحوٌل 

الجدول الى اشكال بٌانٌة
 تركٌب معلومات جدٌدة

تحلٌل واستنتاج المعلومات   

 وترتٌب وتنظٌم الجدول
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  الرسوم البٌانٌة: رابعا 

ٌستخدم المعلم هذه الرسوم البٌانٌة بؤنواعها من أعمده ودوائر ومنحنٌات •

وٌراعى عند استخدامها االلوان والتظلٌل لسهولة استخالص المعلومات منها 

وتٌسٌر المقارنات      وتشمل هذه المهارة 

قراءة 

الشكل البٌانً 

تحلٌل الشكل والتعلٌق علٌه 

واستنتاج المعلومات منه 

تصمٌم الشكل البٌانً من خالل معطٌات

”أسماء –نسب –ارقام ” 
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 الصور والرسومات: خامساً 

لسكان الغابات ... وهى صور ثابتة ٌمكن الحصول علٌها مكبرة ملونة أو غٌر ملونة مثل صور      

....  سكان االسكٌمو  …

اما الرسومات قد تكون مطبوعة على شفافٌات  وتمثل الظاهرات تمثٌالً مرئٌا بواسطة الخطوط أو 

اتجاهات ... االقالٌم المناخٌة ...  نسٌم البر والبحر ...األشكال وتتضمن بعض الرموز أحٌانا مثل 

..”  ٌجب توظٌفها وربطها بالواقع   ”  ....  االمطار...الرٌاح 

وهى من أهم المهارات المرتبطة بمهارة المالحظه والمتطلب اعداد بعض االسئلة تساعد     

... المتعلمٌن على قراءتها واستخالص المطلوب 
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  مهارات أخرى اضافٌة: سادسا 

مهارة استخدام تكنولوجٌا التعلم فً تدرٌس االجتماعٌات مثل كٌفٌة استخالص المعلومات المناسبة عبر *   

.شبكة االنترنت بالتعلم عن بعد 

مهارة استخدام الكتاب المدرسً وما ٌحوٌه من مادة علمٌة وخرائط وأشكال وكٌفٌة استخدامها واالستفادة *   

.منها وتوظٌفها بطرٌقة مناسبة للموقف التعلٌمً 

مهارة استخدام االطلس بتعلٌم الطالب كٌفٌة االستفادة منه واالستفادة من دوائر العرض وخطوط الطول فً *   

.تحدٌد مناخ ومواقع البلدان 

مهارة التفكٌر التً ٌمكن تعرٌفها بؤنها تلك العملٌات العقلٌة التً نقوم بها من أجل جمع المعلومات *    

.وحفظها وتخزٌنها من خالل انماط التفكٌر المختلفة من مثل  

التفكٌر –التفكٌر أالستنتاجً   -التفكٌر االبداعً –التفكٌر الفلسفً  -التفكٌر المطلق   -التفكٌر العلمً   *  

.......   -الناقد –التفكٌر الفعال –التفكٌر المثالً –الجدلً 

  ندوى صالح: اعداد وتصمٌم الموجهة الفنٌة 



 

هو من أهم أسالٌب التعلم التً تتٌح توظٌف مهارات التعلم بفاعلٌة عالٌة مما ٌسهم فً تطوٌر  
اإلنسان سلوكٌاً ومعرفٌاً ووجدانٌاً ، وتزوٌده بسالح هام ٌمكنه من استٌعاب معطٌات العصر القادم، 

.وهو نمط من أنماط التعلم الذي نعلم فٌه التلمٌذ كٌف ٌتعلم ما ٌرٌد هو بنفسه أن ٌتعلمه

إن امتالك وإتقان مهارات التعلم الذاتً تمكن الفرد من التعلم فً كل األوقات وطوال العمر خارج   
.المدرسة وداخلها وهو ما ٌعرف بالتربٌة المستمرة 

:تعرٌف التعلم الذاتً 

هو النشاط التعلمً الذي ٌقوم به المتعلم مدفوعاً برغبته الذاتٌة بهدف تنمٌة استعداداته وإمكاناته        
وقدراته مستجٌباً لمٌوله واهتماماته بما ٌحقق تنمٌة شخصٌته وتكاملها ، والتفاعل الناجح مع 

مجتمعه عن طرٌق االعتماد على نفسه والثقة بقدراته فً عملٌة التعلٌم والتعلم وفٌه نعلم المتعلم 
.  كٌف ٌتعلم ومن أٌن ٌحصل على مصادر التعلم

   

:أهمٌة التعلم الذاتً 

إن التعلم الذاتً كان وما ٌزال ٌلقى اهتماما كبٌراً من علماء النفس والتربٌة ، باعتباره أسلوب التعلم  -1
األفضل ، ألنه ٌحقق لكل متعلم تعلما ٌتناسب مع قدراته وسرعته الذاتٌة فً التعلم وٌعتمد على 

.  دافعتٌه للتعلم

.ٌؤخذ المتعلم دورا إٌجابٌا ونشٌطاً فً التعلم   -2

ٌّمكن التعلم الذاتً المتعلم من إتقان المهارات األساسٌة الالزمة لمواصلة تعلٌم نفسه بنفسه وٌستمر   -3
.  معه مدى الحٌاة

التعلم الذاتًمهارة 
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التعلم الذاتًمهارة 

.  إعداد األبناء للمستقبل وتعوٌدهم تحمل مسإولٌة تعلمهم بؤنفسهم -4 

.   تدرٌب التالمٌذ على حل المشكالت ، وإٌجاد بٌئة خصبة لإلبداع  - 5  

متطورا باستمرار ال تستوعبه نظم التعلم وطرائقها مما ٌحتم   إن العالم ٌشهد انفجارا معرفٌا  -6  
وجود استراتٌجٌة تمكن المتعلم من إتقان مهارات التعلم الذاتً لٌستمر التعلم معه خارج 

.المدرسة وحتى مدى الحٌاة 

     :أهداف التعلم الذاتً 

                                                                  اكتساب مهارات وعادات التعلم المستمر لمواصلة تعلمه الذاتً بنفسه   -1  

.ٌتحمل الفرد مسإولٌة تعلٌم نفسه بنفسه   -2

.المساهمة فً عملٌة التجدٌد الذاتً للمجتمع  -3    

                                                                                      .بناء مجتمع دائم التعلم   -4    
.تحقٌق التربٌة المستمرة مدى الحٌاة  -5
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  مهارة استخدام الوسائل التعلٌمٌة

نعنً بها مجموعة السلوكٌات التدرٌسٌة التً ٌقوم بها المعلم بدقة وبسرعة وبقدرة على التكٌف مع * 

معطٌات المواقف التدرٌسٌة التً تختص بفحص الوسٌلة وتجٌبها قبل استخدامها ووضع تصور مسبق لما 

. سٌقوم به وطالبه من أفعال وأنشطة أثناء عرض الوسٌلة

 -: ”اللفظً ” : ال  تكن مثل هذا المعلم 

وهو المعلم الذي ٌعتمد على الشرح اللفظً وحده لتبٌان المعنً للطالب وأحٌانا تصدر عنه إشارات بالٌد 

تصاحب هذا الشح اللفظً ، فإذا كان موضوع الدرس مثال عن المجموعة الشمسٌة فنجد أن شرحه لهذا 

إن المجموعة الشمسٌة تتكون من : الموضوع ٌتضمن عبارات لفظٌة وإشارات طفٌفة بالٌد مثل قوله 

. الشمس وٌشٌر بالٌد الى اتجاه الشمس والكواكب تدور فً مسارات وٌشٌر بالٌد بحركة دائرٌة

 -:” فنان العرض ” كن هذا المعلم 

ثم  وهو المعلم الذي ٌشبه فنان عرض البضاعة فً واجهة المحالت لٌجذب الزبون للنظر إلى البضاعة ومن

تحدٌد الحاجة الى ...فٌجب على المعلم فحص الوسٌلة وتجرٌبها قبل استخدامها .... دخول المحل لشرائها 

ٌهٌئ طالبه قبٌل عرض ... تجرٌب الوسٌلة للتؤكد من صالحٌتها ... وسائل تعلٌمٌة أخرى اذا تطلب االمر

...مناقشة المتعلمٌن عقب االنتهاء من عرض الوسٌلة ... تقدٌم الوسٌلة فً الوقت المناسب ... الوسٌلة 
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 ورشة العمل

  -:النشاط  االول •
.الجدول الذي أمامك ٌوضح نصٌب الفرد بالدوالر من الناتج القومً فً بعض الدول االسالمٌة •

”  منحنى بٌانً     -أعمدة بٌانٌة ”  حول نصٌب الفرد  فً الجدول  التالً الى    •

نصٌب الفرد الدولة 
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 النشاط الثانً

نسبة االحتٌاطً نسبة االنتاج الدولة 

9،8914،77الكويت 

38،5640،22السعودٌة

10،814،97االمارات 

32،292،32قطر
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......من خالل الجدول الذي أمامك ارسم أعمدة ومنحنٌات مزدوجة  -1

.......  حول نسبة االنتاج الى دائرة بٌانٌة -2
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  النشاط الثـالـث

  ندوى صالح: اعداد وتصمٌم الموجهة الفنٌة 

:حدد على خرٌطة اوروبا 

الغابات النفضٌة                          -1

الصنوبرٌة –المخروطٌة ” 

  ”

.  اقلٌم التندرا  -2

 النشاط الثالث



  النشاط الرابع

......أمامك صور المطلوب وضع أسئلة لمناقشة هذه الصور مع المتعلمٌن * 

  ندوى صالح: اعداد وتصمٌم الموجهة الفنٌة 



 ------------= الرطوبة النوعٌة  -1•

 156مثال   الكتاب ص       -------------= الرطوبة النسبٌة  -2•

.................  الجهاز فً الصورة التً أمامك ٌستخدم لقٌاس  -3•

.من خالل الصور التً امامك اذكري أنواع االمطار ؟ مع التعلٌل   -4•

.  الثلج والبرد   -او الندى والصقٌع  –مقارنة بٌن الضباب والندى  -5•

.تعلل اسباب حدوث عملٌات التكاثف  -6•

.ماإسم الجهاز المقابل وفٌما ٌستخدم  -7•

. قارنً بٌن االمطار التضارٌسٌة واإلعصارٌة مع الرسم  -8•

النشاط الخامس 
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  :          بالرمز امامك خرٌطة للوطن العربً حدد علٌها الرٌاح المحلٌة

النشاط السادس 
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مهارة تحلٌل الصور (  7) النشاط 

:  أمامك مجموعة من الصور  انسبها الى االقلٌم الذي تنتمً الٌة 

  ندوى صالح: اعداد وتصمٌم الموجهة الفنٌة 

http://www.google.com.kw/imgres?imgurl=http://mmlkat.com/up//uploads/images/mmlkat-b41d8378da.jpg&imgrefurl=http://www.mmlkat.com/vb/showthread.php%3Ft%3D7864&usg=__yOdHDKCAJmnHoljA7PfQf7oDR3A=&h=342&w=480&sz=26&hl=ar&start=33&zoom=1&tbnid=2kiCvwnkBkRWVM:&tbnh=92&tbnw=129&ei=XzhzT4aRC6HM0QWm_okR&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A6%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A9%26start%3D20%26hl%3Dar%26sa%3DN%26biw%3D1261%26bih%3D906%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com.kw/imgres?imgurl=http://maicoolfacts.files.wordpress.com/2009/04/elephants.jpg&imgrefurl=http://www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D30380058&usg=__Vs4XTt4MZOF0T1akDKQ85JjGIDI=&h=1269&w=1499&sz=270&hl=ar&start=12&zoom=1&tbnid=eF429aLeZtGLpM:&tbnh=127&tbnw=150&ei=5ThzT6yrCKKl0QXDnNz1Dw&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2584%26hl%3Dar%26sa%3DN%26biw%3D1261%26bih%3D906%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com.kw/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/215/486313156_e9263ee3d2.jpg&imgrefurl=http://bnat.bo7.net/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2586%25D8%25BA%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25B1-30190/&usg=__bvczNdAi1eE-6v4yjUG7Lqz5QXw=&h=500&w=441&sz=184&hl=ar&start=10&zoom=1&tbnid=zbt-M0SZpH9SbM:&tbnh=130&tbnw=115&ei=SDlzT6pL0rPRBcuGmAQ&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2586%25D8%25BA%25D8%25B1%26hl%3Dar%26sa%3DN%26biw%3D1261%26bih%3D906%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com.kw/imgres?imgurl=http://img51.imageshack.us/img51/5976/gouldianfinches1.jpg&imgrefurl=http://hamamdz.forumalgerie.net/t187-topic&usg=__Rb6OrZTYitazSaGvLDqo84Kcrgw=&h=500&w=753&sz=63&hl=ar&start=40&zoom=1&tbnid=r-KFEHyBU5UE5M:&tbnh=94&tbnw=142&ei=XzhzT4aRC6HM0QWm_okR&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A6%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A9%26start%3D20%26hl%3Dar%26sa%3DN%26biw%3D1261%26bih%3D906%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


: االنهٌارات الجلٌدٌة تهدد مستقبل االرض 

من الجلٌد فً القطب % 80اظهرت دراسة علمٌة أن ارتفاع درجة حرارة األرض سٌإدي الى ذوبان * 

سنوات أن طبقة الجلٌد التً تغطً  3وأوضحت الدراسة التً استغرقت  21الشمالً مع نهاٌة القرن 

.  على مدى الخمسة والعشرٌن سنة الماضٌة %  7,4القطب الشمالً تآكلت بنسبة 

:حول النسب السابقة الى دوائر بٌانٌة 

النشاط الثامن 
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  اهم المــراجــــع

مهارات التدرٌس رإٌة فً تنفٌذ التدرٌس

تطوٌر كفاءات تدرٌس الجغرافٌا

كفاٌات التدرٌس

مواقع من االنترنت

الدكتور حسن زٌتون

فاروق حمدي الفرا: الدكتور 

الدكتورة سهٌلة كاظم الفتالوي


