
شكل األرض  : الموضوع جغرافيا : المادة : ...........    الحصة أول م     : الصف  : ...........   التاريخ : ........    اليوم 

التقويم الوسائل التعليمية إجراءات تنفيذ الدرساألهداف السلوكية

أن يفسررررر اب ابرررر   يرررر  أن -1

يقرة األرض تبدو منبس ة رغم حق

.انحنائها 

ية أن يعدد اب اب  األدبة ابحس-2

) علرررررررررررررر   رويررررررررررررررة األرض 

مستشررررررررررهديو رررررررررررابقر ن و را  

(.  ابعلما 

أن يشررررررا اب ابررررر  ت رررررررة -3

ة علميرررة مرررم ابرترررم ت بررر   رويررر

. األرض 

ق ـررر أن يسرررتنتل اب ابررر  ابحقرررائ4

.ابمترتبة عل   روية األرض 

أن يصررررر  اب ابررررر  مسرررررار -5

. رحلة ماجالن 

أن يررر  ر اب ابررر   رررال  مرررو -6

. نتائل رحلة ماجالن 

أن يبررر و اب ابرر  مررو  ررالل -7

مشا داته عل  أن األرض  روية

(.ربر انيو فقط)ابشكل  

 رررل األرض  رويرررة ابشررركل أم : ابتمهيرررد بلررردرل رسررر ال -

منبس ة ؟ وما  و دبيلك عل  ذبك ؟ 

يررة أقرردم بل ررالو نمرروذة بلكررر  األراررية شررارحا عليرره  يف-

. حدو  ابليل وابنهار 

. يشا د اب الو فلما تعليميا عو شكل األرض -

أ رم يقدم اب الو مرو  رالل مرا شرا دو  فرل ابفلرم ابتعليمرل-

. ابنتائل ابمستخلصة ابدابة عل   روية األرض 

. يتم تدويو ابنتائل ابمستخلصة عل  ابسبور  -

اشرا علر   ري رة ابعرابم رحلرة مراجالن وأ رم نترائل تلرك-

. ابرحلة 

لرررة يسرررتعان أيبرررا رم سرررم ابكرررر  األرارررية بتواررري  رح-

. ماجالن 

نترائل ويتم تدويو ذبك عل  ابسبور  ، عل  أن تكرون  ر   اب-

. مما اتتنت ه اب الو مو ابرحلة 

ر يوزع عل  اب الو  ري رة مرما  يوارحون عليهرا تري-

.رحلة ماجالن 

.  تليقرأ رعض اب الو مواوع ابدرل فل ابكتاو ابمدر-

فلررررررم تعليمررررررل عررررررو  رويررررررة -

.  األرض

. م سم ابكر  األراية -

. ري ة ابعابم -

.  ري ة مما  بلعابم -

. مور بألرض مو ابفبا  -

أتررررررررر لة ترررررررررريعة بت  يرررررررررد 

تعلم ابمعلومات ابتل تلقا ا ابمر

:فل ابدرل 

فسرررررررررر أن األرض تبررررررررردو -

ة منبسرر ة رغررم حقيقررة  رويرر

.  رويتها 

عرررردد األدبررررة ابحسررررية ابتررررل -

. ت ب   روية األرض 

اتررررتنتل مررررا يترترررر  علرررر -

.  روية األرض 

مرررراذا تعرررررر  عررررو رحلرررررة -

ماجالن ؟

ما أ م نتائل رحلة ماجالن؟-

رررر و مررو  ررالل مشررا داتك -

ابيوميرررررررة علررررررر  أن األرض 

توية  روية ابشكل وبيس  مس

  .

. يخصص  مس دقائق يتسارق فيها اب الو عل  رتم أشكال مختلفة ت ب   روية األرض :نشاطات أثناء الدرس 

. ابيومل وذبك مو  الل ابتقويم( ريو  مس مدن فل ابمملكة ) ي ل  مو اب الو تحديد فارق ابتوقي  ريو شروق ابشمس وغرورها :نشاطات بعد الدرس 

. ابحوار وابمناقشة ، االتتنتاة ، ابعص  اب  نل : يمكو اتتخدام طرائق ابتدريس ابتابية :طرق التدريس  

هـ 1428/12/25تحضير درس في الجغرافيا من قبل مشرفي القسم لتقديمه في لقاء مشرفي القسم بالمعلمين يوم األربعاء الموافق 

.  قسم العلوم االجتماعية  / اإلشراف التربوي ( / بنين ) إدارة التربية والتعليم في عسير 

عودة
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التقويم الوسائل التعليمية إجراءات تنفيذ الدرساألهداف السلوكية

أن يفسررررر اب ابرررر   يرررر  أن -1

يقرة األرض تبدو منبس ة رغم حق

.انحنائها 

ية أن يعدد اب اب  األدبة ابحس-2

) علرررررررررررررر   رويررررررررررررررة األرض 

مستشررررررررررهديو رررررررررررابقر ن و را  

(.  ابعلما 

أن يشررررررا اب ابررررر  ت رررررررة -3

ة علميرررة مرررم ابرترررم ت بررر   رويررر

. األرض 

ق ـررر أن يسرررتنتل اب ابررر  ابحقرررائ4

.ابمترتبة عل   روية األرض 

أن يصررررر  اب ابررررر  مسرررررار -5

. رحلة ماجالن 

أن يررر  ر اب ابررر   رررال  مرررو -6

. نتائل رحلة ماجالن 

أن يبررر و اب ابرر  مررو  ررالل -7

مشا داته عل  أن األرض  روية

(.ربر انيو فقط)ابشكل  

 رررل األرض  رويرررة ابشررركل أم : ابتمهيرررد بلررردرل رسررر ال -

منبس ة ؟ وما  و دبيلك عل  ذبك ؟ 

يررة أقرردم بل ررالو نمرروذة بلكررر  األراررية شررارحا عليرره  يف-

. حدو  ابليل وابنهار 

. يشا د اب الو فلما تعليميا عو شكل األرض -

أ رم يقدم اب الو مرو  رالل مرا شرا دو  فرل ابفلرم ابتعليمرل-

. ابنتائل ابمستخلصة ابدابة عل   روية األرض 

. يتم تدويو ابنتائل ابمستخلصة عل  ابسبور  -

اشرا علر   ري رة ابعرابم رحلرة مراجالن وأ رم نترائل تلرك-

. ابرحلة 

لرررة يسرررتعان أيبرررا رم سرررم ابكرررر  األرارررية بتواررري  رح-

. ماجالن 

نترائل ويتم تدويو ذبك عل  ابسبور  ، عل  أن تكرون  ر   اب-

. مما اتتنت ه اب الو مو ابرحلة 

ر يوزع عل  اب الو  ري رة مرما  يوارحون عليهرا تري-

.رحلة ماجالن 

.  تليقرأ رعض اب الو مواوع ابدرل فل ابكتاو ابمدر-

فلررررررم تعليمررررررل عررررررو  رويررررررة -

.  األرض

. م سم ابكر  األراية -

. ري ة ابعابم -

.  ري ة مما  بلعابم -

. مور بألرض مو ابفبا  -

أتررررررررر لة ترررررررررريعة بت  يرررررررررد 

تعلم ابمعلومات ابتل تلقا ا ابمر

:فل ابدرل 

فسرررررررررر أن األرض تبررررررررردو -

ة منبسرر ة رغررم حقيقررة  رويرر

.  رويتها 

عرررردد األدبررررة ابحسررررية ابتررررل -

. ت ب   روية األرض 

اتررررتنتل مررررا يترترررر  علرررر -

.  روية األرض 

مرررراذا تعرررررر  عررررو رحلرررررة -

ماجالن ؟

ما أ م نتائل رحلة ماجالن؟-

رررر و مررو  ررالل مشررا داتك -

ابيوميرررررررة علررررررر  أن األرض 

توية  روية ابشكل وبيس  مس

  .

. يخصص  مس دقائق يتسارق فيها اب الو عل  رتم أشكال مختلفة ت ب   روية األرض :نشاطات أثناء الدرس 

. ابيومل وذبك مو  الل ابتقويم( ريو  مس مدن فل ابمملكة ) ي ل  مو اب الو تحديد فارق ابتوقي  ريو شروق ابشمس وغرورها :نشاطات بعد الدرس 

. ابحوار وابمناقشة ، االتتنتاة ، ابعص  اب  نل : يمكو اتتخدام طرائق ابتدريس ابتابية :طرق التدريس  

هـ 1428/12/25تحضير درس في الجغرافيا من قبل مشرفي القسم لتقديمه في لقاء مشرفي القسم بالمعلمين يوم األربعاء الموافق 

.  قسم العلوم االجتماعية  / اإلشراف التربوي ( / بنين ) إدارة التربية والتعليم في عسير 

: األهداف السلوكية•
يقررة أن يفسررر اب ابرر   يرر  أن األرض تبرردو منبسرر ة رغررم حق-1

.انحنائها 

هديو مستش)أن يعدد اب اب  األدبة ابحسية عل   روية األرض -2

(. رابقر ن و را  ابعلما 

ألرض أن يشرا اب اب  ت ررة علمية مم ابرتم ت ب   رويرة ا-3

  .

.  ض ـ أن يستنتل اب اب  ابحقائق ابمترتبة عل   روية األر4

.  أن يص  اب اب  مسار رحلة ماجالن -5

. أن ي  ر اب اب   ال  مو نتائل رحلة ماجالن -6

أن يبر و اب اب  مو  الل مشرا داته علر  أن األرض  رويرة -7

عودة(.ربر انيو فقط)ابشكل  
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التقويم الوسائل التعليمية إجراءات تنفيذ الدرساألهداف السلوكية

أن يفسررررر اب ابرررر   يرررر  أن -1

يقرة األرض تبدو منبس ة رغم حق

.انحنائها 

ية أن يعدد اب اب  األدبة ابحس-2

) علرررررررررررررر   رويررررررررررررررة األرض 

مستشررررررررررهديو رررررررررررابقر ن و را  

(.  ابعلما 

أن يشررررررا اب ابررررر  ت رررررررة -3

ة علميرررة مرررم ابرترررم ت بررر   رويررر

. األرض 

ق ـررر أن يسرررتنتل اب ابررر  ابحقرررائ4

.ابمترتبة عل   روية األرض 

أن يصررررر  اب ابررررر  مسرررررار -5

. رحلة ماجالن 

أن يررر  ر اب ابررر   رررال  مرررو -6

. نتائل رحلة ماجالن 

أن يبررر و اب ابرر  مررو  ررالل -7

مشا داته عل  أن األرض  روية

(.ربر انيو فقط)ابشكل  

 رررل األرض  رويرررة ابشررركل أم : ابتمهيرررد بلررردرل رسررر ال -

منبس ة ؟ وما  و دبيلك عل  ذبك ؟ 

يررة أقرردم بل ررالو نمرروذة بلكررر  األراررية شررارحا عليرره  يف-

. حدو  ابليل وابنهار 

. يشا د اب الو فلما تعليميا عو شكل األرض -

أ رم يقدم اب الو مرو  رالل مرا شرا دو  فرل ابفلرم ابتعليمرل-

. ابنتائل ابمستخلصة ابدابة عل   روية األرض 

. يتم تدويو ابنتائل ابمستخلصة عل  ابسبور  -

اشرا علر   ري رة ابعرابم رحلرة مراجالن وأ رم نترائل تلرك-

. ابرحلة 

لرررة يسرررتعان أيبرررا رم سرررم ابكرررر  األرارررية بتواررري  رح-

. ماجالن 

نترائل ويتم تدويو ذبك عل  ابسبور  ، عل  أن تكرون  ر   اب-

. مما اتتنت ه اب الو مو ابرحلة 

ر يوزع عل  اب الو  ري رة مرما  يوارحون عليهرا تري-

.رحلة ماجالن 

.  تليقرأ رعض اب الو مواوع ابدرل فل ابكتاو ابمدر-

فلررررررم تعليمررررررل عررررررو  رويررررررة -

.  األرض

. م سم ابكر  األراية -

. ري ة ابعابم -

.  ري ة مما  بلعابم -

. مور بألرض مو ابفبا  -

أتررررررررر لة ترررررررررريعة بت  يرررررررررد 

تعلم ابمعلومات ابتل تلقا ا ابمر

:فل ابدرل 

فسرررررررررر أن األرض تبررررررررردو -

ة منبسرر ة رغررم حقيقررة  رويرر

.  رويتها 

عرررردد األدبررررة ابحسررررية ابتررررل -

. ت ب   روية األرض 

اتررررتنتل مررررا يترترررر  علرررر -

.  روية األرض 

مرررراذا تعرررررر  عررررو رحلرررررة -

ماجالن ؟

ما أ م نتائل رحلة ماجالن؟-

رررر و مررو  ررالل مشررا داتك -

ابيوميرررررررة علررررررر  أن األرض 

توية  روية ابشكل وبيس  مس

  .

. يخصص  مس دقائق يتسارق فيها اب الو عل  رتم أشكال مختلفة ت ب   روية األرض :نشاطات أثناء الدرس 

. ابيومل وذبك مو  الل ابتقويم( ريو  مس مدن فل ابمملكة ) ي ل  مو اب الو تحديد فارق ابتوقي  ريو شروق ابشمس وغرورها :نشاطات بعد الدرس 

. ابحوار وابمناقشة ، االتتنتاة ، ابعص  اب  نل : يمكو اتتخدام طرائق ابتدريس ابتابية :طرق التدريس  

هـ 1428/12/25تحضير درس في الجغرافيا من قبل مشرفي القسم لتقديمه في لقاء مشرفي القسم بالمعلمين يوم األربعاء الموافق 

.  قسم العلوم االجتماعية  / اإلشراف التربوي ( / بنين ) إدارة التربية والتعليم في عسير 

: إجراءات تنفيذ الدرس •
و  رل األرض  رويرة ابشركل أم منبسر ة ؟ ومرا  ر: ابتمهيد بلدرل رسر ال -

دبيلك عل  ذبك ؟ 

ل أقرردم بل ررالو نمرروذة بلكررر  األراررية شررارحا عليرره  يفيررة حرردو  ابليرر-

. وابنهار 

. يشا د اب الو فلما تعليميا عو شكل األرض -

يقررردم اب رررالو مرررو  رررالل مرررا شرررا دو  فرررل ابفلرررم ابتعليمرررل أ رررم ابنترررائل -

. ابمستخلصة ابدابة عل   روية األرض 

. يتم تدويو ابنتائل ابمستخلصة عل  ابسبور  -

. اشرا عل   ري ة ابعابم رحلة ماجالن وأ م نتائل تلك ابرحلة -

. يستعان أيبا رم سم ابكر  األراية بتواي  رحلة ماجالن -

تنت ه ويتم تدويو ذبرك علر  ابسربور  ، علر  أن تكرون  ر   ابنترائل ممرا اتر-

. اب الو مو ابرحلة 

.يوزع عل  اب الو  ري ة مما  يواحون عليها تير رحلة ماجالن -

عودة.  يقرأ رعض اب الو مواوع ابدرل فل ابكتاو ابمدرتل-
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أن يفسررررر اب ابرررر   يرررر  أن -1

يقرة األرض تبدو منبس ة رغم حق

.انحنائها 

ية أن يعدد اب اب  األدبة ابحس-2

) علرررررررررررررر   رويررررررررررررررة األرض 

مستشررررررررررهديو رررررررررررابقر ن و را  

(.  ابعلما 

أن يشررررررا اب ابررررر  ت رررررررة -3

ة علميرررة مرررم ابرترررم ت بررر   رويررر

. األرض 

ق ـررر أن يسرررتنتل اب ابررر  ابحقرررائ4

.ابمترتبة عل   روية األرض 

أن يصررررر  اب ابررررر  مسرررررار -5

. رحلة ماجالن 

أن يررر  ر اب ابررر   رررال  مرررو -6

. نتائل رحلة ماجالن 

أن يبررر و اب ابرر  مررو  ررالل -7

مشا داته عل  أن األرض  روية

(.ربر انيو فقط)ابشكل  

 رررل األرض  رويرررة ابشررركل أم : ابتمهيرررد بلررردرل رسررر ال -

منبس ة ؟ وما  و دبيلك عل  ذبك ؟ 

يررة أقرردم بل ررالو نمرروذة بلكررر  األراررية شررارحا عليرره  يف-

. حدو  ابليل وابنهار 

. يشا د اب الو فلما تعليميا عو شكل األرض -

أ رم يقدم اب الو مرو  رالل مرا شرا دو  فرل ابفلرم ابتعليمرل-

. ابنتائل ابمستخلصة ابدابة عل   روية األرض 

. يتم تدويو ابنتائل ابمستخلصة عل  ابسبور  -

اشرا علر   ري رة ابعرابم رحلرة مراجالن وأ رم نترائل تلرك-

. ابرحلة 

لرررة يسرررتعان أيبرررا رم سرررم ابكرررر  األرارررية بتواررري  رح-

. ماجالن 

نترائل ويتم تدويو ذبك عل  ابسبور  ، عل  أن تكرون  ر   اب-

. مما اتتنت ه اب الو مو ابرحلة 

ر يوزع عل  اب الو  ري رة مرما  يوارحون عليهرا تري-

.رحلة ماجالن 

.  تليقرأ رعض اب الو مواوع ابدرل فل ابكتاو ابمدر-

فلررررررم تعليمررررررل عررررررو  رويررررررة -

.  األرض

. م سم ابكر  األراية -

. ري ة ابعابم -

.  ري ة مما  بلعابم -

. مور بألرض مو ابفبا  -

أتررررررررر لة ترررررررررريعة بت  يرررررررررد 

تعلم ابمعلومات ابتل تلقا ا ابمر

:فل ابدرل 

فسرررررررررر أن األرض تبررررررررردو -

ة منبسرر ة رغررم حقيقررة  رويرر

.  رويتها 

عرررردد األدبررررة ابحسررررية ابتررررل -

. ت ب   روية األرض 

اتررررتنتل مررررا يترترررر  علرررر -

.  روية األرض 

مرررراذا تعرررررر  عررررو رحلرررررة -

ماجالن ؟

ما أ م نتائل رحلة ماجالن؟-

رررر و مررو  ررالل مشررا داتك -

ابيوميرررررررة علررررررر  أن األرض 

توية  روية ابشكل وبيس  مس

  .

. يخصص  مس دقائق يتسارق فيها اب الو عل  رتم أشكال مختلفة ت ب   روية األرض :نشاطات أثناء الدرس 

. ابيومل وذبك مو  الل ابتقويم( ريو  مس مدن فل ابمملكة ) ي ل  مو اب الو تحديد فارق ابتوقي  ريو شروق ابشمس وغرورها :نشاطات بعد الدرس 

. ابحوار وابمناقشة ، االتتنتاة ، ابعص  اب  نل : يمكو اتتخدام طرائق ابتدريس ابتابية :طرق التدريس  

هـ 1428/12/25تحضير درس في الجغرافيا من قبل مشرفي القسم لتقديمه في لقاء مشرفي القسم بالمعلمين يوم األربعاء الموافق 

.  قسم العلوم االجتماعية  / اإلشراف التربوي ( / بنين ) إدارة التربية والتعليم في عسير 

:الوسائل التعليمية •

يررة فلررم تعليمررل عررو  رو-

.  األرض

.م سم ابكر  األراية -

. ري ة ابعابم -

.  ري ة مما  بلعابم -

مرررررور برررررألرض مرررررو -

. ابفبا  

عودة
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شكل األرض  : الموضوع جغرافيا : المادة : ...........    الحصة مأول : الصف  : ...........   التاريخ : ........    اليوم 

التقويم الوسائل التعليمية إجراءات تنفيذ الدرساألهداف السلوكية

أن يفسررررر اب ابرررر   يرررر  أن -1

يقرة األرض تبدو منبس ة رغم حق

.انحنائها 

ية أن يعدد اب اب  األدبة ابحس-2

) علرررررررررررررر   رويررررررررررررررة األرض 

مستشررررررررررهديو رررررررررررابقر ن و را  

(.  ابعلما 

أن يشررررررا اب ابررررر  ت رررررررة -3

ة علميرررة مرررم ابرترررم ت بررر   رويررر

. األرض 

ق ـررر أن يسرررتنتل اب ابررر  ابحقرررائ4

.ابمترتبة عل   روية األرض 

أن يصررررر  اب ابررررر  مسرررررار -5

. رحلة ماجالن 

أن يررر  ر اب ابررر   رررال  مرررو -6

. نتائل رحلة ماجالن 

أن يبررر و اب ابرر  مررو  ررالل -7

مشا داته عل  أن األرض  روية

(.ربر انيو فقط)ابشكل  

 رررل األرض  رويرررة ابشررركل أم : ابتمهيرررد بلررردرل رسررر ال -

منبس ة ؟ وما  و دبيلك عل  ذبك ؟ 

يررة أقرردم بل ررالو نمرروذة بلكررر  األراررية شررارحا عليرره  يف-

. حدو  ابليل وابنهار 

. يشا د اب الو فلما تعليميا عو شكل األرض -

أ رم يقدم اب الو مرو  رالل مرا شرا دو  فرل ابفلرم ابتعليمرل-

. ابنتائل ابمستخلصة ابدابة عل   روية األرض 

. يتم تدويو ابنتائل ابمستخلصة عل  ابسبور  -

اشرا علر   ري رة ابعرابم رحلرة مراجالن وأ رم نترائل تلرك-

. ابرحلة 

لرررة يسرررتعان أيبرررا رم سرررم ابكرررر  األرارررية بتواررري  رح-

. ماجالن 

نترائل ويتم تدويو ذبك عل  ابسبور  ، عل  أن تكرون  ر   اب-

. مما اتتنت ه اب الو مو ابرحلة 

ر يوزع عل  اب الو  ري رة مرما  يوارحون عليهرا تري-

.رحلة ماجالن 

.  تليقرأ رعض اب الو مواوع ابدرل فل ابكتاو ابمدر-

فلررررررم تعليمررررررل عررررررو  رويررررررة -

.  األرض

. م سم ابكر  األراية -

. ري ة ابعابم -

.  ري ة مما  بلعابم -

. مور بألرض مو ابفبا  -

أتررررررررر لة ترررررررررريعة بت  يرررررررررد 

تعلم ابمعلومات ابتل تلقا ا ابمر

:فل ابدرل 

فسرررررررررر أن األرض تبررررررررردو -

ة منبسرر ة رغررم حقيقررة  رويرر

.  رويتها 

عرررردد األدبررررة ابحسررررية ابتررررل -

. ت ب   روية األرض 

اتررررتنتل مررررا يترترررر  علرررر -

.  روية األرض 

مرررراذا تعرررررر  عررررو رحلرررررة -

ماجالن ؟

ما أ م نتائل رحلة ماجالن؟-

رررر و مررو  ررالل مشررا داتك -

ابيوميرررررررة علررررررر  أن األرض 

توية  روية ابشكل وبيس  مس

  .

. يخصص  مس دقائق يتسارق فيها اب الو عل  رتم أشكال مختلفة ت ب   روية األرض :نشاطات أثناء الدرس 

. ابيومل وذبك مو  الل ابتقويم( ريو  مس مدن فل ابمملكة ) ي ل  مو اب الو تحديد فارق ابتوقي  ريو شروق ابشمس وغرورها :نشاطات بعد الدرس 

. ابحوار وابمناقشة ، االتتنتاة ، ابعص  اب  نل : يمكو اتتخدام طرائق ابتدريس ابتابية :طرق التدريس  

هـ 1428/12/25تحضير درس في الجغرافيا من قبل مشرفي القسم لتقديمه في لقاء مشرفي القسم بالمعلمين يوم األربعاء الموافق 

.  قسم العلوم االجتماعية  / اإلشراف التربوي ( / بنين ) إدارة التربية والتعليم في عسير 

:التقويم •

لقاهاا أسئلة سريعة لتأكيد المعلومات التي ت

:المتعلم في الدرس 

فسررررر أن األرض تبرررردو منبسرررر ة رغررررم -

. حقيقة  روية  رويتها 

ة عررردد األدبرررة ابحسرررية ابترررل ت بررر   رويررر-

. األرض 

. ض اتتنتل ما يترت  عل   روية األر-

ماذا تعر  عو رحلة ماجالن ؟-

ما أ م نتائل رحلة ماجالن؟-

رر و مو  رالل مشرا داتك ابيوميرة علر  -

عودةوية أن األرض  روية ابشكل وبيس  مست
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شكل األرض  : الموضوع جغرافيا : المادة : ...........    الحصة مأول : الصف  : ...........   التاريخ : ........    اليوم 

التقويم الوسائل التعليمية إجراءات تنفيذ الدرساألهداف السلوكية

أن يفسررررر اب ابرررر   يرررر  أن -1

يقرة األرض تبدو منبس ة رغم حق

.انحنائها 

ية أن يعدد اب اب  األدبة ابحس-2

) علرررررررررررررر   رويررررررررررررررة األرض 

مستشررررررررررهديو رررررررررررابقر ن و را  

(.  ابعلما 

أن يشررررررا اب ابررررر  ت رررررررة -3

ة علميرررة مرررم ابرترررم ت بررر   رويررر

. األرض 

ق ـررر أن يسرررتنتل اب ابررر  ابحقرررائ4

.ابمترتبة عل   روية األرض 

أن يصررررر  اب ابررررر  مسرررررار -5

. رحلة ماجالن 

أن يررر  ر اب ابررر   رررال  مرررو -6

. نتائل رحلة ماجالن 

أن يبررر و اب ابرر  مررو  ررالل -7

مشا داته عل  أن األرض  روية

(.ربر انيو فقط)ابشكل  

 رررل األرض  رويرررة ابشررركل أم : ابتمهيرررد بلررردرل رسررر ال -

منبس ة ؟ وما  و دبيلك عل  ذبك ؟ 

يررة أقرردم بل ررالو نمرروذة بلكررر  األراررية شررارحا عليرره  يف-

. حدو  ابليل وابنهار 

. يشا د اب الو فلما تعليميا عو شكل األرض -

أ رم يقدم اب الو مرو  رالل مرا شرا دو  فرل ابفلرم ابتعليمرل-

. ابنتائل ابمستخلصة ابدابة عل   روية األرض 

. يتم تدويو ابنتائل ابمستخلصة عل  ابسبور  -

اشرا علر   ري رة ابعرابم رحلرة مراجالن وأ رم نترائل تلرك-

. ابرحلة 

لرررة يسرررتعان أيبرررا رم سرررم ابكرررر  األرارررية بتواررري  رح-

. ماجالن 

نترائل ويتم تدويو ذبك عل  ابسبور  ، عل  أن تكرون  ر   اب-

. مما اتتنت ه اب الو مو ابرحلة 

ر يوزع عل  اب الو  ري رة مرما  يوارحون عليهرا تري-

.رحلة ماجالن 

.  تليقرأ رعض اب الو مواوع ابدرل فل ابكتاو ابمدر-

فلررررررم تعليمررررررل عررررررو  رويررررررة -

.  األرض

. م سم ابكر  األراية -

. ري ة ابعابم -

.  ري ة مما  بلعابم -

. مور بألرض مو ابفبا  -

أتررررررررر لة ترررررررررريعة بت  يرررررررررد 

تعلم ابمعلومات ابتل تلقا ا ابمر

:فل ابدرل 

فسرررررررررر أن األرض تبررررررررردو -

ة منبسرر ة رغررم حقيقررة  رويرر

.  رويتها 

عرررردد األدبررررة ابحسررررية ابتررررل -

. ت ب   روية األرض 

اتررررتنتل مررررا يترترررر  علرررر -

.  روية األرض 

مرررراذا تعرررررر  عررررو رحلرررررة -

ماجالن ؟

ما أ م نتائل رحلة ماجالن؟-

رررر و مررو  ررالل مشررا داتك -

ابيوميرررررررة علررررررر  أن األرض 

توية  روية ابشكل وبيس  مس

  .

. يخصص  مس دقائق يتسارق فيها اب الو عل  رتم أشكال مختلفة ت ب   روية األرض :نشاطات أثناء الدرس 

. ابيومل وذبك مو  الل ابتقويم( ريو  مس مدن فل ابمملكة ) ي ل  مو اب الو تحديد فارق ابتوقي  ريو شروق ابشمس وغرورها :نشاطات بعد الدرس 

. ابحوار وابمناقشة ، االتتنتاة ، ابعص  اب  نل : يمكو اتتخدام طرائق ابتدريس ابتابية :طرق التدريس  

هـ 1428/12/25تحضير درس في الجغرافيا من قبل مشرفي القسم لتقديمه في لقاء مشرفي القسم بالمعلمين يوم األربعاء الموافق 

.  قسم العلوم االجتماعية  / اإلشراف التربوي ( / بنين ) إدارة التربية والتعليم في عسير 

:أنشطة وطرق •

ق يخصص  مس دقائق يتسار:نشاطات أثناء الدرس 

وية فيها اب الو عل  رتم أشكال مختلفة ت ب   ر

.  األرض 

ي ل  مو اب الو تحديد فارق:نشاطات بعد الدرس 

مدن ريو  مس) ابتوقي  ريو شروق ابشمس وغرورها 

.  وذبك مو  الل ابتقويم ابيومل ( فل ابمملكة 

: ابية يمكو اتتخدام طرائق ابتدريس ابت:طرق التدريس  

.  ابحوار وابمناقشة ، االتتنتاة ، ابعص  اب  نل 

عودة
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شكل األرض  : الموضوع جغرافيا : المادة : ...........    الحصة أول م     : الصف  : ...........   التاريخ : ........    اليوم 

التقويم الوسائل التعليمية إجراءات تنفيذ الدرساألهداف السلوكية

أن يفسررررر اب ابرررر   يرررر  أن -1

يقرة األرض تبدو منبس ة رغم حق

.انحنائها 

ية أن يعدد اب اب  األدبة ابحس-2

) علرررررررررررررر   رويررررررررررررررة األرض 

مستشررررررررررهديو رررررررررررابقر ن و را  

(.  ابعلما 

أن يشررررررا اب ابررررر  ت رررررررة -3

ة علميرررة مرررم ابرترررم ت بررر   رويررر

. األرض 

ق ـررر أن يسرررتنتل اب ابررر  ابحقرررائ4

.ابمترتبة عل   روية األرض 

أن يصررررر  اب ابررررر  مسرررررار -5

. رحلة ماجالن 

أن يررر  ر اب ابررر   رررال  مرررو -6

. نتائل رحلة ماجالن 

أن يبررر و اب ابرر  مررو  ررالل -7

مشا داته عل  أن األرض  روية

(.ربر انيو فقط)ابشكل  

 رررل األرض  رويرررة ابشررركل أم : ابتمهيرررد بلررردرل رسررر ال -

منبس ة ؟ وما  و دبيلك عل  ذبك ؟ 

يررة أقرردم بل ررالو نمرروذة بلكررر  األراررية شررارحا عليرره  يف-

. حدو  ابليل وابنهار 

. يشا د اب الو فلما تعليميا عو شكل األرض -

أ رم يقدم اب الو مرو  رالل مرا شرا دو  فرل ابفلرم ابتعليمرل-

. ابنتائل ابمستخلصة ابدابة عل   روية األرض 

. يتم تدويو ابنتائل ابمستخلصة عل  ابسبور  -

اشرا علر   ري رة ابعرابم رحلرة مراجالن وأ رم نترائل تلرك-

. ابرحلة 

لرررة يسرررتعان أيبرررا رم سرررم ابكرررر  األرارررية بتواررري  رح-

. ماجالن 

نترائل ويتم تدويو ذبك عل  ابسبور  ، عل  أن تكرون  ر   اب-

. مما اتتنت ه اب الو مو ابرحلة 

ر يوزع عل  اب الو  ري رة مرما  يوارحون عليهرا تري-

.رحلة ماجالن 

.  تليقرأ رعض اب الو مواوع ابدرل فل ابكتاو ابمدر-

فلررررررم تعليمررررررل عررررررو  رويررررررة -

.  األرض

. م سم ابكر  األراية -

. ري ة ابعابم -

.  ري ة مما  بلعابم -

. مور بألرض مو ابفبا  -

أتررررررررر لة ترررررررررريعة بت  يرررررررررد 

تعلم ابمعلومات ابتل تلقا ا ابمر

:فل ابدرل 

فسرررررررررر أن األرض تبررررررررردو -

ة منبسرر ة رغررم حقيقررة  رويرر

.  رويتها 

عرررردد األدبررررة ابحسررررية ابتررررل -

. ت ب   روية األرض 

اتررررتنتل مررررا يترترررر  علرررر -

.  روية األرض 

مرررراذا تعرررررر  عررررو رحلرررررة -

ماجالن ؟

ما أ م نتائل رحلة ماجالن؟-

رررر و مررو  ررالل مشررا داتك -

ابيوميرررررررة علررررررر  أن األرض 

توية  روية ابشكل وبيس  مس

  .

. يخصص  مس دقائق يتسارق فيها اب الو عل  رتم أشكال مختلفة ت ب   روية األرض :نشاطات أثناء الدرس 

. ابيومل وذبك مو  الل ابتقويم( ريو  مس مدن فل ابمملكة ) ي ل  مو اب الو تحديد فارق ابتوقي  ريو شروق ابشمس وغرورها :نشاطات بعد الدرس 

. ابحوار وابمناقشة ، االتتنتاة ، ابعص  اب  نل : يمكو اتتخدام طرائق ابتدريس ابتابية :طرق التدريس  

هـ 1428/12/25تحضير درس في الجغرافيا من قبل مشرفي القسم لتقديمه في لقاء مشرفي القسم بالمعلمين يوم األربعاء الموافق 

.  قسم العلوم االجتماعية  / اإلشراف التربوي ( / بنين ) إدارة التربية والتعليم في عسير 

:اللقاء •

تحضير درس في الجغرافيا من قبل 

في مشرفي القسم لتقديمه في لقاء مشر

ق القسم بالمعلمين يوم األربعاء المواف

هـ 1428/12/25

( /  نين ب) إدارة التربية والتعليم في عسير 

قسم العلوم / اإلشراف التربوي 

.  االجتماعية  

عودة
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