تــذــهــيـــم يـذـتــــــىي
انـصــف  :انخايٍ
انــًـبــذــــــج  :انجغرافيا
انصفذاث 37 :
عُىاٌ انىدذة  :انعىايم انطبيعيت وأحرها عهً انطكاٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهارات
القيم
األنشطة المرافقة
االفكار
الـتعـم ــيمات
ـ
المقاهيم
واالتجاهات
والمصطلحات
ـ يبذخعٍ انًعرفه ويُظًها
ـ تىظيف
 يتعرف المفاهيمانطهم/انجبم
 ـ عمل بحوثـ ـ يتركس يعظى ضكاٌ انعانى في
ودههها ويىظفها في دياته
انًعطياث
تقاري ـ ــر
والمصطلحات
انًُار انتربت
انًُاطق انًعتذنت وانباردة
انيىييه .
انجغرافيه في
الجغرافية الواردة في
انًُاطق انجافت عمل وسائــلـيًارش انتفكير االبذاعي
دياته انيىييه.
 حل تمارينالوحدة
انهضابـ يقم تركيس انطكاٌ في انًُاطق
وانُاقذ .
ـ يقترح دهىل
الكتـ ــاب
 يتعرف أهم أشكالانغطاء انُباتيانذارة
ـ يقذر راته بًطتىياث
نًشكالث
سطح األرض
انتربت انفقيرة دروس محوسبة-انتضاريص

انعالقت بيٍ أشكال ضطخاالرض وتىزع انطكاٌ
وأَشطتهى

خريطت انىطٍ انعربي انطبيعيتـ انعالقت انطرديت بيٍ خصىبت
انتربت واأليطار وانغطاء انُباتي

 يستنتج أثر أشكالسطح األرض في
توزع السكان
وأنشطتهم
 يوضح أثر المناخ فيتوزع السكان
ووأنشطتهم
 يبين أثر التربةوالغطاء النباتي في
يستخدم وسائل
االتصال والتكنولوجيا
في الحول على
المعلومات الجغرافية
وحليلها

يًُى نذيت انىعي عانيه .  -تذهيم وتفطير دىل أحر انعىايم -يفطر ويصًى ًَاردانطبيعت عم تىزع
 يستخدم الجداولظىاهر ورضىياث انطكاٌ.
والخرائط والصور
ـ يقذر أهًيت
 يصًى ًَاردواألشكال في تحليل
دراضت انجغرافيا
يختهفه باضتخذاو
المعلومات الجغرافية
وتفسيرها
 يتحملانتكُىنىجيا
 يتقن مهاراتمسؤولية
انذذيخت
التفاوض والحوار
قراراته
الفردية
والجماعية

تــذــهــيـــم يـذـتــــــىي
انـصــف  :انخايٍ
انــًـبــذــــــج  :انجغرافيا
انصفذاث 34 :
عُىاٌ انىدذة  :انتذضر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهارات
القيم
األنشطة المرافقة
االفكار
الـتعـم ــيمات
ـ
المقاهيم
واالتجاهات
والمصطلحات
 ـ يوظف وسائلـ تىظيف
 يتعرف مفهومانقريت/انًذيُت ـ عمل بحوثتسداد يشكهت انتهىث وانضغظاالتصال
انًعطياث
تقاري ـ ــر
التحضر والتمدن
انًُظعهً انخذياث واالزدداو في
انجغرافيه في
 يحلل عوامل الهجرةانطىني/انخطي
والتكنولوجيا
 عمل وسائــلللحصول على
دياته انيىييه.
 حل تمارينإلى المدن
انًذٌ انصُاعيت انًذٌالمعلومات الجغرافية
ـ يقترح دهىل
الكتـ ــاب
 يتعرف عوامل نشوءانًذٌ انذيُيت تسايذ عًهيت انتذضر في انذولوعرضها وتحليلها
نًشكالث
المدن ويحلل
انًذٌ انطياديت دروس محوسبةانًذٌ انتجاريتانتذضرانتًذٌيردهت االضتقرارانهيًُت ادضريتانضىادي-انًذٌ انًهيًُت

انُاييت أكخر يٍ انًتقذيت

ازدياد َتطبتث انذضر فياألردٌ
تًُى انىظيفت انطكُيت فيانًذٌ أكخر يٍ غيرها

مشكالتها
 يحلل عوامل التحضرواآلثار الناتجة عنه
 يتعرف مراحلالتحضر واتجاهاته
على مستوى العالم
 يقترح حلوالللمشكالت الحضرية
في المدن

يًُى نذيت انىعي ـيًارش انتفكير االبذاعي  -تذهيم وتفطير دىل أحر انعىايم وانُاقذ .انطبيعت عم تىزع  -يستخدم الصور
ظىاهر ورضىياث انطكاٌ.
والنماذج في مالحظة
المصطلحات
ـ يقذر أهًيت
 يصًى ًَاردوالعالقات الجغرافية
دراضت انجغرافيا
يختهفه باضتخذاو
وتفسرها
 يتحمل يستخدم أسلوبانتكُىنىجيا
االستقصاء في حل
مسؤولية
انذذيخت
المشكالت الجغرافية
قراراته
الفردية
 يطبق التعميمات لحلالمشكالت الجغرافية
والجماعية
واتخاذ القرارات
المناسبة

