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 :مثال منوذجيتاسًعا: 

 لتخطيط درس يف مادة الدراسات االجتناعية بالطريقة الطولية

 

 (موقع مصر اجلغرايف وأهميتىعنوان الدرس )

 ...............احلصة : ..........            الفصل :           ..........التاريخ : 

 األهداف الشلوكية :

دراسة ىذا الددرس االياداب باشنذداة السامو دة  يتوقع بعد االنتياء من
 أن يكون التمسيذ قادرًا عمى أن:

 .الجغرافيُيعاى تعريفًا دقاقًا لسفيوب السوقع  -1

 ُيحدد موقع مرر بالشدبة لخاوط الاول اداائر العرض. -2

 خاوط الاول اداائر العرض. مفيومييسيز بين  -3

 مفة.ُيوضح أىساة موقع مرر عبر العرور التاريخاة السخت -4

 ُيعين عمى خرياة صساء لسرر أسساء الدال السجاارة ليا. -5

 السحافظة عمى حداد مرر ااستقرار أمشيا. فييقترح داره  -6

السحافظة عمدى حدداد مردر ارد  فييعتز بدار رجال القوات السدمحة  -7
 السعتدين.

 عرض عمي التالميذ ما يمي :ا : التويئة

راب االسحددددااالت تعرضددددر مرددددر خددددالل تاريخيددددا حلددددى العديددددد مددددن الحدددد"
السدددتعسارىا ااالسدددتاالء عمدددى أراضدددييا اخيراتيدددات فقدددد تعرضدددر لالسدددتعسار 

بت احدرب 1948الفرنديت ااالسدتعسار اننجميدز ت االعدداان اليال ديت احدرب 
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نفدد  عزيدز  التمسيدذ  رسألفيل ب ......."ت 1973بت احرب أكتو ر 1967
 رر؟لساذا ىذا التكالب الحتالل ااستعسار اطش  الحبيب م

 الوسائل واألنشطة التعليمية :

ىددذا  فددييدددتخدميا السعمدد  مددع تالميددذه  التدديمددن الوسددائل التعماساددة 
 :يميتحقيق اشىداف السحددةت ما  فيالدرس اتداعد 

 .خرياة العال  الدااساة 

 .خرياة أفريياا الدااساة 

  الدااساة. العر يخرياة الوطن 

 .خرياة مرر الدااساة 

  13ت ص12ت ص9ص ت8ص العر ياشطمس  . 

 .نسوذج الكرة اشرضاة 

   عن أىساة موقع مرر عبر العرور التاريخاة السختمفة. تدجيميفيم 

  اسددداوانة تعماسادددة(CD)   لمددددرس بالردددوت  العمسددديتزدددسن السحتدددو
 االرورة.

  38ت ص37ت ص36ص السدرسيالكتاب. 
 عناصر الدرس :

 يتزسن ىذا الدرس العشاصر التالاة:
  لسرر . الفمكيالسوقع 

  لسرر. الجغرافيالسوقع 

 .مداحة مرر احدادىا الدااساة 

 .أىساة موقع مرر عبر العرور التاريخاة السختمفة 

 .ااجبشا نحو حساية حداد الوطن اأمشو 
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 خطوات الشري يف الدرس :

طريقددة التدددريس الرئادددة السدددتخدمة فددي ىددذا الدددرس ىددي السشاقذددة 
: بعدد حلقداء التحادة عمدي  يدأتىاالحوار ت ات  الدير بيا في ىذا الددرس مسدا 

التالميددذ ت ارجددراء التييلددة التددي تدد  ان ددارة حلييددا سددابًقا ت بدددأت فددي  ددرح 
عشاصر الدرس ت اذل  بكتابدة العشردر عمدي الددبورة امشاقذدتو مدع التالميدذ 
االتأكددد مددن فيسيدد  لددو ت  دد  االنتقددال حلددي العشرددر اليدداني ..... اىكددذا حتددى 

راء مشاقذدة ختاماددة لمددرس ماندر بسيابددة االنتيداء مدن  درح الدددرس ت  د  حجد
ت اتكماد  التالميدذ بأنذداة ح رائادة لتشفيدذىا فدي السشدزل  االنتياء من الددرس

. 
 املفاهيم واملصطلحات اجلديدة :

 مددن السفدداوا  االسرددامحات الجديدددة مشيددا: دايتزددسن ىددذا الدددرس عددد
حدددداد  –داائدددر العدددرض  –خادددوط الادددول  – جغرافددديموقدددع  – فمكددديموقدددع 

 حداد طباعاة. –اساة سا

 التكويم النوائي :

 أجب عزيز  التمسيذ عن اشسلمة اآلتاة: 

 اة:اآلت: أكسل العبارات  1س
.............  درقًا ت  تستد مرر بدين خادى طدول ...........  درقًا ا (أ )

  سااًل .  عرض .............  سااًل ا .............. دائرتيا ين 

ر ...................... ت امدن جيدة يحد مرر من جية الذسال البح (ب )
 . الجشوب خط يفرل مرر عن دالة....................... 

 : بساذا تفدر؟ 2س
 .مرر دالة عر اة حفريياة 
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 .أىساة موقع مرر عبر العرور التاريخاة السختمفة 

 .ُيعد الدفاع عن حداد الوطن اأمشو ااجبًا مقدسًا 

 :العبارات التالاة في: صوب الخاأ  3س
  يفردميا عدن  الدذ   درقًا    25ُيحد مرر مدن جيدة الغدرب حدط طدول

 ..........................................................الدودان

  مدن الدوطن  الذدرقي الذدساليالدرمن  فديتقع جسيوريدة مردر العر ادة
  ................................................................. .العر ي

 لواجب املنزلي :ا

 .رس  خرياة ممونة لسرر موزعًا عمييا الدال السجاارة ليا 

  جسدع بعددل الردور االسعمومددات عدن ححددد  السددن السرددريةت الددتكن
 محافظة سوىاجت    متابة مقااًل عشيا فى صحافة السدرسة.

 املكرتحات : 

 ىشدداع عدددد مددن الرددور االخددرائط فددي الكتدداب السدرسددي  يددر ااضددحة
فيرجدو مشيدا ......... ت اأيًزا توجد معمومات مبتورة اناقردة  اىي .......

 ترحاح ىذه اشخااء في الابعات القادمة .

  
 


