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 رؤية الوزارة:

 اإلتاحةأكبر قدر من  وزارة التربية والتعليم المصرية للنهوض بنظام التعليم قبل الجامعي لتحقيق تسعى   

لمنظومتة القتيم بنتا  المتوا ن المصترف وًقتا   الجتودة  بهتد  عتاليواالستتيعا،  متن ختالل نظتام تعليمتي 

من خالل تدريس  .المركزف يعتمد على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمنتجة الحضارية واإلنسانية بنظام

  مادة الدراسات االجتماعية ًي جميع الصفو  الدراسية المختلفة للوصول لح، ال ال، لبالده

 

 رؤية الهيئة القومية العتماد الجودة:
 

عتمتتتاد ًتتتي التعلتتتيم معترً تتتا بتتته عالمي تتتا  و مشتتتهود ا لقراراتتتته بالمصتتتداقية   أن تكتتتون الهيكتتتة كيان تتتا لال

والموضوعية  و قادرا على ت وير ذاته سعيا لضمان جودة التعليم  وتحقيق التميز والتناًسية لمخرجتات 

مؤسستتاته المختلفتتة  علتتى المستتتو  المحلتتى و اإلقليمتتي والتتدولي  بمتتا يختتدم أمتتراض التنميتتة  الشتتاملة 

 ظ على هوية األمة.ويحاً
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 دور المعلم في العملية التعليمية:
 االيمان بأن التدريس ليس مهنة وإنما رسالة 

  كميسر للعملية التعليمية ومنسق لهاااليمان بدورالمعلم 

 االيمان بوجود القدرات والمهارات المختلفة وكيفية استغاللهاومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين 

 االستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة وتدري، ال ال، علي استخدامها واالستفادة منها 

 كتابة التقاريرتدري، ال ال، علي عمل األبحاث العلمية والجداول و 

 االيمان بأن المعلم ليس بالمادة التي يدرسها وانما باالثر الذف يتركه 

 وضع المادة التعليمية ًي ا ار درامي يخرجها من الجمود وتقديمها ًي إ ار من المتعة الفنية لتسهيل ًهمها 

 أهمية دراسة الدراسات اإلجتماعية :
 لية واستشراق المستقبلتهد  الى دراسة المجتمع وًهم المشكالت الحا 

 تساعد علي تنمية القدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسكولية عند مواجهة مشكالت الحاضر 

 تدعيم قيمة احترام االنسان والتعايش السلمي والتواصل الحضارف 

 تدعيم قيمة التعاون والعمل الجماعي والمشاركة الجماعية ًي اتخاذ القرار 

 نتما  لمصرتنمية الشعور بالوال  واال 

 

 

 



 اوأهداف العام  ملنهج اجلغرافيا للمرحل  الثانجور 
 التعلم مصادر استخدام مهارات تنمية. 

 ا ليكون ال ال، لد  التفكير مهارات تنمية  .المعرًة صناعة على قادر 

 المعاصرة التكنولوجيا أنما  مع التعامل مهارات تنمية . 

 واإلحصا ات والجداول والرسوم الخراك  استخدام مهارات تنمية. 

 بالمسؤلية اإلحساس على القدرة تنمية. 

 الحياه مد  الذاتى التعلم مهارات تنمية. 

 بعد من واالستشعار الجغراًية المعلومات نظم مثل الجغراًيا ًى الحديثة باألسالي، االهتمام. 

 المحي ة والبيكة اإلنسان بين العالقة إدراك. 

 المتعلم لد  الجغراًية الثقاًة وتنمية دعم. 

 والقيم األخالق بقواعد االلتزام تنمية. 

 التعلم مواق  جميع ًى للمتعلم اإليجابية المشاركة تنمية. 

 المجاالت مختل  ًى حقوقه أجل من العصور عبر اإلنسان نضال قيمة إدراك. 

 وصيانتها استثمارها وحسن البيكة  مع الرشيد التعامل مهارات تنمية. 

 وعالمي ا محليا المعاصرة الجغراًية والمشكالت بالقضايا الوعى تنمية. 

 المجتمع وت ور تنمية ًى الجغراًيا وقيمة دور تقدير. 

 العملية حياته ًى الجغراًية المعرًة توظي  على المتعلم قدرة تنمية. 

  الجغراًيا ًى الحديثة االتجاهات تعر. 

 الجغراًية المعلومات وتنظيم جمع ًى المعلومات تكنولوجيا استخدام مهارات تنمية. 

 القرارات وإتخاذ األزمات وإدارة المشكالت حل مهارات تنمية. 

 المجتمعية المشكالت حل ًى الجغراًيا لدور ت بيقية أمثلة تقديم. 

 مدرر ددارة املدرة  املجوه  اوأل               املجوه             املشرف            مدرس املادة           



 واحدث طرق تدريس مادة الدراسات اإلجتماعيةأهم 
: ويقوم ًيها المتعلم بالكش  والبحث عن المعرًة والفهم وحل المشكالت عن  ريق رصد مالحظات االستقصا  -

 و رح أسكلة واقتراح الحلول المبدكية للمشكلة 

 : تهد  لدراسة موضوع معين بأسالي، تمثيلية أو تصويرية لع، األدوار -

: حيث يقوم المعلم ب رح اسكلة محورية تدور حول األًكار الركيسية للمادة ويبدأ ًي تلقي أًكار اقشةالحوار والمن -

 وتساؤالت المتعلم 

: عن  ريق  رح مشكلة ويقوم المتعلم بوضع الحلول المختلفة لها وهي تشجع التفكير االبداعي العص  الذهني -

ة واألمان يسمح بظهور كل األرا  واألًكار وتصلح ًي القضايا وت لق ال اقات الكامنة لد  المتعلم ًي جو من الحري

 والموضوعات المفتوحة التي ليس لها اجابة واحدة صحيحة

: ويتم تقسيم ًيها ال ال، الى مجموعات صغيرة ويقومون بالعمل معا النها  بعض المهام التي يتم التعلم التعاوني -

 تكليفهم بعملها 

و قضية مير مالوًة وتت ل، من المتعلم التأمل والتفكير والبحث وجمع المعلومات : يتم  رح مشكلة أحل المشكالت -

 واقتراح بداكل والوصول للحل المناس، تحت اشرا  المعلم وًي وقت محدد من الدرس

 : ويأخذ شكل حوار بين المعلم وال ال، أو بين ال ال، وبعضهم التدريس التبادلي -

مات ذات معنى وأكثر ثباتا ًي حياة المتعلم اذا توصل اليها بذاته وبنا  على : وتصبح ًيها المعلواالكتشا  الموجه -

 ادراكه  حيث يتم تكليفه بالبحث ًي موضوع معين ومحاولة اكتشا  معلومات جديدة بنفسه 

: رحالت وزيارات الى أماكن مختلفة لمعرًة الواقع والحصول علي المعلومات والحقاكق من الزيارات الميدانية -

 ها االصليةمصادر

 : يقصد بها نماذج مبس ة تعبر عن الواقع وتضع المتعلم ًي مواق  تشبه مواق  الحياة اليومية األلعا، التعليمية -

 .: عبارة عن سرد الحقاكق والمعلومات بقال، لفظي أو تمثيليلقصةا -

  



 اوأهداف (  (  الثانجوى اوأل  للصف اجلغرافيا منهج تعلم نجواتج
  المعرفية التعلم نواتج  

  وًروعها الجغراًيا مفهوم يتعر. 
 بعد من االستشعار - الجغراًية المعلومات نظم " :من بكل المقصود يوضح". 
  الحديثة الجغراًيا تقنيات يتعر. 
 مناخها على لمصر الجغراًى الموقع أثر يستنتج. 
  العربية المن قة ًى دورها على مصر موقع أثر يتعر. 
  مصر لس ح الجولوجية الخصاكص يتعر. 
 المنخفضات وباقى الفيوم منخفض بين االختالًات يشرح. 
 والغربية الشرقية الصحرا  ًى التضاريسية الظاهرات بين يقارن. 
 مصر مناخ ًى المؤثرة العوامل يستنتج. 
 بالمناخ التضاريس عالقة يستنتج. 
 المناخ نوع تحديد ًى الموقع أثر يشرح. 
 مصر ًى المناخية النظم بين يقارن. 
 مصر ًى السكانية الكثاًة تباين أسبا، يفسر. 
 مصر ًى السكانى الهرم يحلل. 
 مصر ًى السكانى النمو أسبا، يفسر 
 مصر ًى السكانية للمشكالت حلول يقترح. 
 الزراعى االنتاج مقومات يشرح. 
 الزراعية الرقعة على العمرانى النمو أثر يستنتج. 
 بالسياحة للنهوض أسالي، يقترح. 
 النهر  النقل صعوبات يفسر. 
 مالحى ك ريق السويس قناة أهمية يشرح. 
  الحديدية السكك خ و  أهم يتعر. 
 مصر وواردات صادرات بين يقارن. 



 :المهارية التعلم نواتج  
 والجداول والخراك  الرسوم وتحليل قرا ة من يتمكن. 
  الجغراًية المعلومات وتحليل جمع ًى التكنولوجيا يوظ. 
 الصما  مصر خري ة على والفلكى الجغراًى مصر موقع يحدد. 
 الصما  مصر خري ة على السياسية الحدود يوضح. 
 الركيسة التضاريسية الوحدات مصر خري ة على يحدد. 
 التغيرات على للتعر  الجوية النشرة يتابعو المناخية األقاليم مصر خري ة على يوقع. 
 مصر عن جغراًية معلومات على الحصول ًى الحديثة الجغراًية تقنيات يستخدم. 
 السكان لخوتخل تركز أماكن مصر خري ة على يوزع. 
 الركيسة الهجرة تيارات مصر خري ة على يحدد. 
 السمكية المصايد أهم مصر خري ة على يوزع. 
 مصر السكانى الهرم يرسم. 
 المصرية الموانى أهم الخري ة على يحدد. 

 :الوجدانية  التعلم نواتج  
 مصر موقع وأهمية قيمة يقدر. 
 التضاريسية الظاهرات خلق ًى هللا عظمة يقدر. 
 واالقتصادية االستراتيجية الناحية من سينا  من قة أهمية يعى. 
  الجوية النشرة متابعة بضرورة اهتمامه يبد. 
 مصر ًى السكانية القضية تناقش التى البرامج بمتابعة يهتمو  السكانية المشكلة خ ورة مشكلة يقدر. 
 تحسينها على ويعمل المحي ة بالبيكة يهتمو  الموارد استهالك ترشيد على يحرص. 
 والصناعية الزراعية للتنمية الدولة جهود ًى رأيه يبد و المدن إلى الري  من الهجرة خ ورة يقدر. 
 البيكة  على الصناعية األنش ة بعض خ ورة يقدر. 
 للدولة العامة الممتلكات على يحاًظو المرور قواعد يحترم. 
 مصر ًى الثقاًى التراث أهمية يقدرو السياح مع التعامل بآدا، يلتزم. 
 مصر ًى المصنوعة المنتجات شرا  على يحرص. 
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 تجوزرع هدل  احلصص  اوأةبجوعي
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 الحصة/

 اليوم
 احلص 
 اوألىل

 احلص 
 الثاني 

 احلص 
 الثالث 

 احلص  
 الرابع 

 احلص  
 اخلامس 

 احلص  
 السادة 

 احلص 
 السابع 

 احلص 
 الثامن 

         اوأحد

         االثنني

         الثالثاء

         اوأربعاء

         اخلميس

         من

         دىل



 م 2018 – 2017 تجوزرع منهج اجلغرافيا  للصف االل  الثانجوى
 املجوضجوعات                     الفصل الدراةي الثاني الفصل الدراةي اوأل 

 
 
 2018فربرر 

  مدخل الى دراسة الجغراًيا ) للقرا ة ًق  ( التمهيدية الدرس : 

 الموقع ومظاهر الس ح الوحدة االولى : 
 وأهميته مصر موقع :  األول الدرس
 مصر س ح تشكيل وعوامل الچيولوجية التكوينات : الثاني الدرس
 مصر. تضاريس : الثالث الدرس

 المناخ والحياة النباتية والحيوانية ًي مصر   -:  الوحدة الثانية 
 مصر  ًي المناخ : األول الدرس
 المناخية   التغيرات وأثر مصر ًي المناخية األقاليم : الثاني الدرس

 
 2018مارس 

 المناخ والحياة النباتية والحيوانية ًي مصر.   -:  تابع الوحدة الثانية 
 مصر. ًي البرف والحيوان ال بيعي النبات : الثالث الدرس

 سكان مصر -: الوحدة الثالثة 
  .السكان تركي، و نمو :-: األول الدرس
 .السكانية الكثاًة و السكان توزيع : الثاني الدرس

 الدرس الثالث : المشكالت السكانية وسيناريوهات المستقبل

 
 2018أبررل 

  األنش ة االقتصادية ًي مصر-:  الرابعةالوحدة 
 مصر ًي الزراعي النشا  : األول الدرس
 والصناعي ًي مصر. التعديني النشا  : الثاني الدرس
 مصر ًي النقل والتجارة : الثالث الدرس
 مصر وتحديات االقتصاد المصرف.  ًي السياحة : الرابع الدرس

 عـــــــــــــــــــامــــــــةمـــــــــــــراجعــــــــــــــة 
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 الوسائل التعليمية

 اخلرائط 

  بيعية الخري ة مصر  

  سياسية الخري ة مصر 

  دارية اإلخري ة مصر 

  خري ة الو ن العربى سياسية 

  خراك  أقسام الس ح ًى مصر 

 :املراجع 

 ) البيكة الجغراًية ) موسوعة مصر الحديثة 

 د / السيد السيد الحسينى  
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 2017/  2016خررط  منهج اجلغرافيا للصف اوأل  الثانجوى 

 

محتوى 

 المنهج 

تراتيجيات سا نواتج التعلم

 التعـــلم 

أســــاليب  التعليمية طةاألنشـ

 التقـــــويم 

أدلــة 

 واهدوش

 درس تمهيد  
مدخل لدراسة 
 علم الجغراًيا 
الوحدة األولى 

الموقع : 
ومظاهر 

  س ح مصر
  األولالدرس 

موقع مصر 
 وأهميته 

 الدرس الثانى
التكوينات 
الجيولوجية 
وعوامل 

تشكيل س ح 
 مصر 

 الدرس الثالث
: تضاريس 

 مصر 
 

 الجغراًيا مفهوم يحدد. 

 والبشرية ال بيعية الجغراًيا بين يقارن. 

 ال بيعية الجغراًيا ًروع يحدد  

 البشرية الجغراًيا ًروع يحدد. 

 الحديثة الجغراًيا ًروع بين يميز. 

 الجيومورًولوجيا وعلم التضاريس جغراًية بين يقارن. 

 الجغراًيا ًي الحديثة االتجاهات يستنتج 

 تالمعلوما على الحصول ًي الجغراًيا أهمية يقدر 

 التكنولوجية المصادر بعض من معلومات يجمع. 

 معلومات جمع ًي الجغراًية والقواميس األ الس يستخدم 
 .جغراًية

 الجغراًية المعلومات جمع مصادر يعدد. 

 والمجتمع الفرد حياة ًي الجغراًيا قيمة يستنتج. 

 الجغراًي مصر موقع أهمية يشرح. 

 مصر ًي تحديدا لمواقع ًي ال ول وخ و  العرض دواكر يستخدم 
. 

 الحياة على مجاالت وتأثيرها مصر ًي التضاريسية األشكال يحدد. 

 مصر س ح أقسام بين يقارن. 

 مصرل الجيولوجي التركي، الخري ة من يستنتج. 

 س ح التي شكلت الخارجية والعوامل البا نية العوامل بين يميز 
 .مصر

  التي شكلتها والعوامل مصر ًي الس ح أشكال بين يرب . 

 الحالي بشكله مصر س ح تشكيل ًي هللا عظمة يقدر 

 العص  الذهنى 

  المناقشة 

 الحوار 

  تنمية قدرات
ال ال، على 
اإلستنتاج 
 والتركي،

 التعلم التعاونى 
 

 خراك  المفاهيم 

 وعرض جمع -
 المعلومات
 .الجغراًية

 الصور قرا ة -
 الفوتومراًية
 .الفضاكية والمركيات

 واستخدام تفسير -
 األ الس

 والموسوعات
 .الجغراًية

 شبكة استخدام -
 المعلومات
  ."اإلنترنت" الدولية

يرسم خراك  معرًية  -

  تبين أنواع الخراك 

يرسم خراك  معرًية  -

للعوامل التى شكلت 

 س ح مصر

يصمم جداول  -

للمقارنة بين االقسام 

التضاريسية 

 الركيسية ًى مصر  

  كتا، االنش ة
 والتدريبات 

 أسكله شفهيه 

 المناقشه 

   ومالحظة أدا
 ال ال،

  ومتابعة الواجبات
 المنزليه

  أسكله تقيس
 الجوان، الوجدانيه 

 إختبار على الوحده 

  تفسير المفاهيم
الجغراًية 

 المستخدمة بالفصل 

   اختبار مواق
يقيس االتجاه  نحو 

 البيكة 

   اختبار مواق
يقيسالقدرة على 
  حل المشكالت

 دًتر التحضير 
 

  إمتحانات شفويه
 وتحريريه

 

   كراسة نشا
 ال ال،

 

  ،كراسة ال ال 
 

 ،أبحاث ال ال 

   تجهيز الخراك
على لوحات 

 كارتونية وجلدية 
 

  صما  خراك 

  استخدام اال الس
 والقواميس 

 
 



 

محتوى 

 المنهج  

استراتيجيات  نواتج التعلم

 ـلمالتعـ

أسـاليب  التعليمية طةاألنشـ

 ـويمالتق

أدلــة 

 واهدوشـ

 الوحدة الثانية -
المناخ والحياة  -

النباتية 
والحيوانية ًي 

 مصر
 : األول الدرس -

 ًي المناخ
 مصر

 الثاني الدرس -
 األقاليم :

 ًي المناخية
 وأثر مصر

 التغيرات
 المناخية

 الثالث الدرس -
 النبات :

 ال بيعي
 والحيوان
 ًي البرف
 مصر

 ةالوحدة الرابع -
 سكان مصر -
  األول الدرس -
 تركي، و نمو -

 السكان

 مصر مناخ ًي المؤثرة العوامل يحدد. 

 والصحة  الحياة مجاالت على المناخ تأثير يوضح
 .العامة

 النباتية  األقاليم الصما  مصر خري ة على يحدد
 .مصر ًي والمناخية

 الحيوية النظم على المناخية التغيرات أثر يستنتج. 

 واألقاليم النباتية المناخية األقاليم بين العالقة يستنتج 
 .مصر ًي

 البيكة على المناخية الظرو  أثر يوضح  

 على البيكة المحاًظة ًي ال بيعية المحميات دور يقدر 
. 

 مصر خري ة على ال بيعية المحميات أهم يوزع 

  المجتمع  دراسة ًي األساسية المفاهيم يتعر
 .السكاني

 بسكان  الخاصة والجداول والخراك  الرسوم يحلل
 .مصر

 الحصول على ًي الحديثة الجغراًية تقنيات يستخدم 
  سكان عن جغراًية معلومات

 العص  الذهنى 

  تنمية قدرات
ال ال، على 
اإلستنتاج 
 والتركي،

  استخدام الرسوم
التوضيحية ًي 
عملية التدريس 
إلثارة تفكير 

ال ال، وقدرتهم 
على االستنتاج 

 والتحليل

  تسجيل المفاهيم ًى كراسة النشا 

   يحدد بعض الظاهرات ال بيعية
 على خراك  صما 

 جغراًية لقضية محتملة بنتاكج يتنبأ 
 معاصرة

 المفاهيم ًى كراسة النشا  سجيلت 

 حول الثقاًية الندوات ًي يشارك 
 .بين الثقاًات التقار،

 المشكالت بعض أسبا، يحدد 
 الب الة  االجتماعية العشواكيات 

 »   إلخ ......... األمية الفقر 

 ورسوم جداول ًي المعلومات ينظم 
 .بيانية وخراك 

 سكان وتقاليد عادات بين يقارن 
 .والبادية الري 

 

  الواجبات
 المنزليه

  أسكله تقيس
الجوان، 
 الوجدانيه 

  إختبار على
 الوحده

  تفسير المفاهيم
الجغراًية 
المستخدمة 
 بالفصل 

   اختبار مواق
يقيس االتجاه  

 نحو البيكة

   اختبار مواق
يقيس القدرة 

على حل 
 المشكالت

  دًتر
 التحضير

  إمتحانات
شفويه 

 وتحريريه

   كراسة نشا
 ال ال،

  كراسة
 الواج،

  أبحاث
 ال ال،

  تجهيز
الخراك  على 

لوحات 
كارتونية 
 وجلدية 

  خراك  صما 

  استخدام
اال الس 

 والقواميس 
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يات تراتيجاس نواتج التعلم محتوى المنهج

 لمالتع

 طةاألنشـ

 التعليمية

أســاليب 

 ويمالتقـ

أدلــة 

 واهدوشـ

 الوحدة الثلثة
 توزيع  :الثاني الدرس
 الكثاًة و السكان
 .السكانية

 الدرس الثالث :
المشكالت السكانية 

 وسيناريوهات المستقبل
 رابعةالوحدة ال

األنش ة االقتصادية ًي 
 مصر
 النشا   :األول الدرس
 مصر ًي الزراعي
 النشا   :الثاني الدرس
 واستخراج التعديني
 ال بيعي والغاز البترول
 الصناعة  :الثالث الدرس
 مصر ًي والتجارة
 السياحة : الرابع الدرس
 مصر ًي

 النقل  :الخامس الدرس
 مصر ًي والمواصالت

 لسكان مصر واالجتماعية االقتصادية الخصاكص يحدد. 

  السكان توزيع ًي المؤثرة العوامل يتعر . 

 آلخر من مكان مصر ًي السكانية الكثاًة تفاوت أسبا، يفسر. 

 الهجرة أنواع بين يميز . 

 مصر ًي السكانية المشكلة أبعاد يوضح. 

 بأنواعها والب الة السوق بين العالقة يفسر. 

 المجتمع على وأثرها السكانية للمشكلة حلوال   يقترح 

 بشرية كثروة الفرد قيمة يقدر. 

 مصر ًي الثقاًي التراث أهمية يقدر. 

  المجتمع السكاني دراسة ًي األساسية المفاهيم يتعر. 

 بسكان مصر الخاصة والجداول والخراك  الرسوم يحلل. 

 معلومات الحصول على ًي الحديثة الجغراًية تقنيات يستخدم 
 سكان عن جغراًية

 ًي مصر االقتصادية لألنش ة الجغراًي التوزيع يبين 

 المتاحة بالموارد االقتصادية األنش ة عالقة يدرك. 

 التنمية ًي االقتصادية ودوره األنش ة من نشا  كل أهمية يستنتج 
 .االقتصادية

 منها مصر تعاني التي االقتصادية المشكالت أهم يوضح. 

 األنش ة االقتصادية و ال بيعية الموارد بين العالقة يشرح. 

 و رق مواجهتها مصر لها تتعرض التي البيكية المشكالت يحدد. 

 مواقع محددة ًي ال بيعية الموارد بعض استخدام ت ور يتبع  

 األنش ة البشرية مشكالت بعض لحل مناسبة قرارات يقترح 
 –البيكة  ًي المعاصرة

  االقتصادية ًي التنمية ودورها بمصر االقتصادية المشروعاتيقيم 

  بأنواعها البيانية األشكال قرا ة من يتمكن. 

   العص
 الذهنى

  تنمية قدرات
ال ال، على 
اإلستنتاج 
 والتركي،

  استخدام
الرسوم 

التوضيحية 
عملية  ًي

التدريس 
إلثارة تفكير 

ال ال، 
وقدرتهم 
على 

 االستنتاج
 والتحليل

  حل
 المشكالت 

   الخراك
 المعرًية 

  المناقشة
 والحوار

  التعلم الذاتى 

  يوزع المحاصيل
الزراعية على 
 خري ة مصر 

  يوزع أهم
الصناعات على 
 خري ة مصر

  يكت، مقال عن
المشروعات 

 الزراعية الكبر  

 ًي يشارك 
 الثقاًية الندوات
بين  التقار، حول

 .الثقاًات

  يجمع معلومات
عن نماذج بعض 

التكتالت 
 االقتصادية 

 المعلومات ينظم 
 ورسوم جداول ًي

 .بيانية وخراك 

 عادات بين يقارن 
 سكان وتقاليد
 .والبادية الري 

 

  الواجبات
 المنزليه

  أسكله تقيس
الجوان، 
 الوجدانيه 

  إختبار على
 الوحده

  إختبار على
 الوحده

  تفسير
المفاهيم 
الجغراًية 
المستخدمة 
 بالفصل 

   اختبار مواق
يقيس االتجاه  

 نحو البيكة

   اختبار مواق
يقيس القدرة 

على حل 
 المشكالت

 

  دًتر
 التحضير

  إمتحانات
شفويه 

 وتحريريه

  كراسة
نشا  
 ال ال،

  كراسة
 الواج،

  كراسة
نشا  
 ال ال،

  كراسة
 الواج،

  أبحاث
 ال ال،

 



 الوسائل التعليمية

 اخلرائط :

  خري ة الو ن العربى  بيعية 

  خري ة الو ن العربى سياسية 

 خري ة العالم  بيعية 

  خري ة العالم سياسية 

  خري ة مصر سياسية 

  خري ة مصر  بيعية 

   خراك  صما  للعالم وللو ن العربى ومصر 
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 اليجوم التاررخ احلص  الفصل الدرس عنجوان

 التمهيدر الجوحدة :

 اجلغرافيا )للقراءة فقط ( لدراة   مدخل:الدرس األول
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علم ب ما املقصود

  حديثاً اجلغرافيا

 علم أمهية مب تفسر:

 اجلغرافيا 

فسر اجلغرافيا اقدم  

 واسبق املعارف ؟

برهن باالدلة اجلغرافية 

هناك فروع للجغرافيا 

 التنتمى اىل جمموعة

عمل شكل ختطيطى 

لفروع اجلغرافيا 

 الطبيعيةو البشرية

كتابة فقرة عن أمهية 

 علم اجلغرافيا

 العصف الذهين
 

 التعلم التعاوين

 

 احلوار واملناقشة

صور وخرائط الكتاب 

صاملدرسي   

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 السبورة املدرسية

 خريطة العامل

  cdحجرة التطوير  

 املقصود اتالطالب تذكران -1

 اجلغرافيا   بعلم

يربهن باالدلة اجلغرافية -3

 على تطور علم اجلغرافيا  

 يفسر امهية علم اجلغرافيا -4

تقارن بني فروع ان -2

 الطبيعية و البشرية غرافيااجل

حيلل الرسوم واالشكال -5

 اخلاصة بالكتاب املدرسى 

يقدر دور علم اجلغرافيا  -6

 قدرة اهلل الطبيعية ومعرفة

 أوالً: مفهوم علم 

 اجلغرافيا 

ثانياً : أمهية 

 دراسة اجلغرافيا

 ثالثاً :فروع علم 

 اجلغرافيا

 اجلغرافيا املناخية –عرف املفاهيم التالية :اجلغرافيا  -1  :أةئل  تطبيقي  

 برهن باالدلة اجلغرافية على تطور علم اجلغرافيا  ؟ -2

 وعلم  جيومورفولوجيا؟  التضاريس قارن بني جغرافية -3

 ما أهم مصادر املعلومات اجلغرافية    ةؤا  للتحضري :

 التقنيات احلديثة املستخدمة يف اجلغرافيا –مجع معلومات من االنترنت عن اخلريطة   النشاط املصاحب للدرس القادم:

 



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 التمهيدر الجوحدة :

 اجلغرافيا )للقراءة فقط ( لدراة   مدخل:الدرس الثانى

/ 
/ 
/ 
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عنوان  :ما املقصود بـ

مفتاح -اخلريطة

 مقياس الرسم  -اخلريطة

 :فسر

امهية مقياس الرسم  .1

ىف حساب املسافات ؟ 

امهية احداثيات .2

 اخلريطة 

ما أمهية الصور  -2

اجلوية واملرئيات 

 الفضائية ؟

 رسم خمطط معرىف ذهىن

استخدام التعلم 

باالكتشاف يتحليل 

وقراءة  24االشكال ص

 الصور الصور اجلوية 

من خالل املناقشة 

 واحلوار 

اعرض شكل لصور 

فضائية ألجزاء من هنر 

مث اوجه الطالب للتعرف 

 على بنية التكوينات منها 

 التسأل الذاتى 
 
 العصف الذهين 

 
 التعلم التعاوين

 
 احلوار واملناقشة

 
كتابة املفاهيم ورسم 

خريطة ذهنية 
 المهية اخلريطة 

صور اشكال  -1
 الكتاب املدرسى 

 23:14 ،12: 9ص
   حجرة التطوير-2

cd  

  :التعرف على عدة مفاهيم -1
مقياس  –مفتاح اخلريطة 

 صور جويه  -الرسم
يفسر أمهية اخلريطة ىف -3

 حياتنا
حيدد على  خرائط متنوعة -5

 اساسيات اخلريطة 
يستنتج مصادر مجع -1

 .املعلومات اجلغرافية 
يفرق بني الصور اجلوية -2

 واالقمار الصناعية 
يقدر دور علم اجلغرافيا  -3

 الطبيعية ملعرفةقدرة اهلل

دراسة المصادر .1
 ةاجلغرافي

اخلريطة واسس .أ
 اخلريطة 

التقنيات .ب
 احلديثة

االستشعار عن -
 بعد

نظم املعلومات  -
 اجلغرافية

نظام حتديد  -
 املواقع العاملية

 مقياس الرسم  –إحداثيات اخلريطة  –مفتاح اخلريطة  :بـ ما املقصود-2                                                  صادر مجع املعلومات اجلغرافية ؟ما أهم م -1  :أةئل  تطبيقي  

 ........و ..........تتمثل مكونات نظم املعلومات اجلغرافية يف :اكمل -4   أمهية االستشعار عن بعد ب.      أمهية اخلريطة ىف حياتنا؟ أ.   فسرتمب   -3                                

 اين تقع مصر بالنسبة للعامل   ؤا  للتحضري :ة

    صرملخريطة رسم  .  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 اوألىلالجوحدة :

 ل اجلغرافىمجوقع مصر الفلكى :الدرس األول
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/ 

 
 

 م 201ميالدف:     /      /     . 143                      هجرف:
 م 201ميالدف:     /      /     . 143                      هجرف:
 م201ميالدف:     /      /     . 143                      هجرف:

 

 ماذا تعرف عن مصر تارخييا التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 

 

10 

 

10 

 

5 

مامفهوم املوقع الفلكى .1
 واجلغراىف 

 :اكمل العبارات.2

 الركن تقع مصر يف
............... من 

 قارة أفريقيا 

استقبلت شبه جزيرة 
سيناء اهلجرات السكانية 
 من....و....و.....

صر ملحدود  ما اخطر
 .وملاذا 

 العصف الذهين خريطة مصر

 التعلم التعاوين

 احلوار واملناقشة

قراءة )االستنتاج 
صامتة المهية موقع 

 (مصر

يفسر دور قناة 
السويس ىف حركة 

 التجارة الدولية 

يستنتج النتائج 
املترتبة على اشراف 

مصر على حبرين 
 مهمني 

صور وخرائط الكتاب 
 14املدرسي ص

قراءة فقرة من 
 الكتاب املدرسي ص

 Cdحجرة التطوير

موقع : مفاهيم  ةيعرف عد -1
 موقع جغراىف  –فلكى 

ان يتعرف الطالب علي  -2
 موقع مصر 

يستنتج امهية موقع مصر  -3
 اجلغراىف بالنسبة للعامل 

يربهن باالدلة امهية شبة  -4
 جزيرة سيناء .

حيد على خريطة مصر  -5
 املوقع الفلكى 

موقع مصر أمهية يقدر  -6
 اجلغراىف

 موقع مصر .1

 فلكيال

موقع مصر  .2
 غرايف اجل

 حدود مصر .3

 امهية موقع.4
 مصر اجلغراىف

  :أةئل  تطبيقي  

 ما املقصود جبيولوجية مصر    ةؤا  للتحضري : 

      مصر جيولوجيةكتابة حبث عن ..  النشاط املصاحب للدرس القادم:
  

 النتائج املترتبة على اشراف مصر على حبرين مهمني ؟ ما -3   تعد شبه جزيرة سيناء بوابة مصر الشرقية؟ مب تفسر  -2    موقع جغراىف . –عرف املفاهيم التالية :  موقع فلكى -1



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 اوألىلالجوحدة :

 جليجولجوهي  مبصراالتكجورنات :الدرس الثانى

/ 
/ 
/ 
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ما اكثر التكوينات انتشار يف 

 مصر 

قارن بني الزمن االو ل 

 والثالث من حيث التكوينات 

  :فسر -

 االركية؟ الصخور أمهية

األمهية االقتصادية لصخور 

 الزمن الثاين؟

 امهية صخور احلجر اجلريى؟

اكتب مقالة عن 

التكوينات 

اجليولوجية ملصر 

 ؟

استراتيجية العصف  باستخدام-

الذهين وطرح أسئلة على الطالب 

عن ما يشاهدونه من مرتفعات 

ومنخفضات أثناء جتواهلم يف حياهتم 

اليومية وحتديدها وحماولة الوقوف 

التعلم التعاوينعلى أنواعها   

من خالل املناقشة واحلوار مع -

الطالب أتطرق إىل أمهية دراسة 

 التكوينات اجليولوجية لسطح مصر

 45،  44،  43قراءة الكتاب ص 

 ملعرفة تكوينات كل زمن ومساحته

استخدام خريطة معرفية للمقارنة 

 بني االزمنة.

صور اشكال الكتاب 

 42ص . املدرسى

-حجرة التطوير

 Cd–خريطة مصر

 رسم ختطيطي

صور وخرائط 

ةألزمنة اجليولوجيل  

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

ان يتعرف الطالب علي  -1

 اهم االزمنة اجليولوجيا 

يقارن بني الصخور -2

 وتكوينانتها من حيث النوع   

يرتب التكوينات  -3

اجليولوجية من األقدم 

 لألحدث

يوزع على خرائط صماء -5

 التكوينات اجليولوجية  

الرواسب يقدر امهية -6

 الطينية ىف تركيب سطح مصر

يقدر امهيةالتكوينات 

 يااجليولوج

ملقصود بعلم .ا1

 اجليولوجيا 

االزمنة .2

 اجليولوجية 

 تكوين الشروم والرؤوس ب.        امهية صخور احلجر اجلريى ؟ :  أ.فسر  -2              قارن بني الصخور وتكوينانتها من حيث النوع   ؟  -1 :أةئل  تطبيقي  

 ؟ما أهم العوامل اليت شكلت سطح مصر    ةؤا  للتحضري : 

كتابة حبث عن العوامل املؤثرة يف سطح مصرالنشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 اوألىلالجوحدة :

 صرالعجوامل املؤثرة فى ةطح م:الدرس الثانى

/ 
/ 
/ 
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 ما الذى أعطى ةطح مصر شكل  احلاىل:التهيئ    

النشاط  ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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 تعرية -عرف مفهوم التصدع

الرياح بفعل – حبرية – مائية     

فسر اهم العوامل الىت شكلت 

 سطح مصر؟

ما النتائج املترتبة على حدوث 

التصدعات ؟ اشهر الصدوع ىف 

 الصحراء الغربية ...

االلتوائية اعطى مثال للقباب 

 ؟

مادور الرياح ىف تشكيل سطح  

 االرض ؟  

اكتب مقالة 

عن التكوينات 

اجليولوجية 

 ملصر ؟

استراتيجية العصف الذهين 

وطرح أسئلة على الطالب  

هتدف إىل الوقوف على مدى 

إملام الطالب باألجزاء السابقة 

 وربطها هبذا الدرس

 ما أمهية دراسة سطح مصر ؟ 

أوجه الطالب لقراءة الكتاب 

ومن خالل املناقشة  49ص 

العوامل واحلوار يستنتج 

 املؤثرة يف سطح مصر

أعرض شكل لصور الصدوع 

كانية مث أوجه والتدخالت الرب

  يهاالطالب للتعرف عل

صور اشكال الكتاب  -

 47/49ص . املدرسى

-حجرة التطوير

 .Cd–خريطة مصر

رق بني التعرية املائية يف -1

 والتعرية بفعل الرياح

يوقع على خرائط صماء  -2

 مظاهر حركة االلتواءات 

يفسر حدوث التصدع ىف -3

 مصر 

دور التعرية يقدر  -4

اهلوائية ىف تشكيل سطح 

 مصر.

 ةثراملؤالعوامل 

 علي سطح مصر 

العوامل .1

 الباطنية

 أ. التصدع

 ب. االلتواء

 الطفوح البازلتية

العوامل اخلارجية 

 املائية التعريةأ.

 ب.التعريةاهلوائية

  :أةئل  تطبيقي  
 فسر حدوث التصدع ىف مصر؟ -3       رق بني التعرية املائية والتعرية بفعل الرياحيف -2بفعل الرياح (    –حبرية  –/ تعرية )مائية املفاهيم التالية :   ب .ما املقصود1

 ؟مصرتضاريس ما أهم     ةؤا  للتحضري : 

رسم خريطة موضحاً عليها األقسام التضاريسية ملصر.  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 اوألىلالجوحدة :

 تضاررس لادى النيل ل الدلتا ل الفيجوم:الدرس الثالث

/ 
/ 
/ 
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 أمهية هنر النيلما  التهيئ    

النشاط  ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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تنقسم تضاريس مصر اىل 

...... 

فسر تعترب دراسة الوداى 

 والدلتا وحدة تضاريسية ؟

 :اكمل

نشأ هنر النيل يف عصر  .1

.... 

% من مياه هنر 84يأيت .2

 النيل من روافده يف......

من الظاهرات اجلغرافية اليت 

 هبا وادي النيل......يتميز 

ع االستوائية اهم املناب اايهم

 ام احلبشية وملاذا 

 التعلم التعاوين خريطة مصر 

استخدام طريقة التعلم 

باالكتشاف والعصف الذهىن  

استخدام خريطة افريقيا 

 لتحديد هنر النيل 

املناقشة واحلوار مع الطالب 

حول التاريخ اجليولوجي لنهر 

خريطة النيل  مع قراءة 

  53ص  27الكتاب شكل 

والتعرف على دول حوض 

  النيل

رسم معرىف حيدد مراحل 

 تكوين هنر النيل خالل العصور 

خريطة مصر وحوض 

 النيل 

53كتاب املدرسة ص   

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط لوادي 

 النيل 

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 السبورة املدرسية

وادى  :يعرف عدة مفاهيم-1

 حوض النهر–

ان يتعرف الطالب علي  -2

 بداية هنر النيل 

حيدد على خريطة حوض -3

 النيل امتداد النهر ىف افريقيا

ف نصيب مصر الختافسر ي -3

 من مياة النهر سنويا

يستنتج النتائج املترتبة -4

على احلركات االرضية ىف 

 عصر البالستوسني

تنوع يقدر عظمة اهلل ىف -5

 مصادر مياة النهر

 تضاريس مصر

يف  التضاريسيةاالقاليم 

 مصر 

 اوال : 

 الوادى والدلتا

 هنر النيل /  

هنر  ىتقسيم جمرأ. 

 النيل 

 منابع هنر النيل ب.

 هنر يف مصر 

  :أةئل  تطبيقي  
                        اذكر اهم البحريات الشمالية ملصر  .2                                ما  أمهية هنر النيل ملصر .1

 مااهم جبال الصحراء الشرقية    ةؤا  للتحضري :

خريطة الصحراء الشرقية .  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 اوألىلالجوحدة :

 تضاررس الدلتا ل الفيجومتابع  :الدرس الثالث

/ 
/ 
/ 
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 ما نتائج التعرية النهرية التهيئ    

التجوق مالحظات
 رت

النشاط  ةؤا  غلق مرحلي
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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...............

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

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

...............
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البحريات الساحلية اليت 

تتصل بالبحر املتوسط هي 

 حبرية ....

ميز ساحل الدلتا بكثرة . يت

 ؤوس مثل رأس....رال

تشغل ........ حوايل -

 ثلث منخفض الفيوم 

فسر منخفض الفيوم 

خيتلف عن منخفضات مصر  

 ؟

برهن باالدلة الدلتا تتميز 

 بعدة ظواهر جغرافية ؟

ارسم خريطة 

لألقسام 

التضاريسية 

اكتب  -ملصر   

مقالة عن دلتا 

 النيل  

استخدام طريقة التعلم -

باالكتشاف والعصف الذهىن  

استخدام خريطة افريقيا ب

-لتحديد دلتا  النيل والفروع  

وصف الدلتا لاستخدام الكتاب 

املناقشة واحلوار مع الطالب -

حول التاريخ اجليولوجي 

مع ومنخفض الفيوم  لدلتا ل

قراءة خريطة الكتاب شكل  ص 

منخفض والتعرف على   58

اهم الظاهرات الفيوم و

 اجلغرافية ؟

خريطة مصر  -

 وحوض النيل 

كتاب املدرسة ص -

58 

يعرف عدة مفاهيم الدلتا  -1

 فتحة الالهون  –منخفض  -

حيدد على خريطة مصر -2

 منخفض الفيوم ا

بريهن باألدلة الدلتا  -3

 تتميز بعدة ظواهر جغرافية

لتا يقارن بني الوداى والد  4

من حيث الظاهرات 

 ةالتضاريسي

يقدر عظمة اهلل ىف تنوع -5

 تضاريس  دلتا هنر النيل

 اوال : الدلتا

ثانياً: منخفض 

 الفيوم

 قارن بني الوداى والدلتا من حيث الظاهرات التضاريسية                    الدلتا تتميز بعدة ظواهر جغرافية ؟ :برهن باالدلة:أةئل  تطبيقي  

 لصحراء الغربيةلما أقسام التضاريس  ةؤا  للتحضري : 

ما أهم األشكال التضاريسية بالصحراء الغربية  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 اوألىلالجوحدة :

 الغربي  الصحراء الشرقي  لتضاررس :الدرس الثالث

/ 
/ 
/ 
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      ؟اين تقع الواحات املصرية  التهيئ    
النشاط  مرحلي ةؤا  غلق التجوقيت مالحظات

 املصاحب
 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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أهم الظواهر ما 

التضاريسية اليت متيز 

هضبة مارمريكا واهلضبة 

 اجلنوبية ؟

ما أهم األقسام 

التضاريسية بالصحراء 

 الشرقية   ؟

فسر هضبة املغارة تتميز 

 ابتقطعه

أودية الصحراء من 

 الشرقية ..

أهم الشروم واخللجان ما 

ىف  والرؤوس األرضيه

 الصحراء الشرقية ؟

ارسم خريطة 

 لألقسام

التضاريسية 

للصحراء 

 الغربية    

استخدام طريقة التعلم -

التعاوىن  والعصف الذهىن  

أوجه الطالب لقراءة الفقرة و

من خالل و  61الثانية ص

املناقشة واحلوار يستنتج 

 قسام التضاريسيةالطالب األ

والتعرف  بالصحراءالغربية

وكذلك على أهم اهلضاب هبا 

 ية.الفرشات والكثبان الرمل

أوجه الطالب لقراءة الفقرة 

ومن خالل  62الثانية ص

املناقشة واحلوار يستنتج 

الطالب األقسام التضاريسية 

 بالصحراءالشرقية

خريطة مصر وحوض 

 النيل 

 62كتاب املدرسة ص 

يقارن بني هضاب الصحراء -1

الغربية من حيث موقعها 

التضاريسية اليت  والظواهر

 متثلها .

يوزع على خريطة -2

الصحراء الغربية أهم أشكال 

 السطح اليت متيزها.

فسر هضبة املغارة تتميز ي-3

 بتقطعها

 يقدر أمهية تنوع -4

الظواهر التضاريسية على 

 سطح مصر

 تضاريس مصر

 اوال : 

 الصحراء الشرقية 

الصحراء ثانياً:

 الغربية

  هضاب الصحراء الغربية من حيث موقعها والظواهر التضاريسية اليت متثلهاقارن بني           فسر هضبة املغارة تتميز بتقطعها ؟ :أةئل  تطبيقي  

 ما أقسام تضاريس شبة جزيرة سيناء ةؤا  للتحضري : 

رسم خريطة لشبه جزيرة سيناء النشاط املصاحب للدرس القادم:



                             

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 اوألىلالجوحدة :

 شب  هزررة ةيناءتضاررس :الدرس الثالث
/ 
/ 
/ 
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 5ما امهية شبة جزيرة سيناء؟     دقائق  التهيئ    

التجوق مالحظات
 رت

النشاط  ةؤا  غلق مرحلي
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي

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

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

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

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

...............
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أودية الصحراء من 

 الشرقية ......

لتالل ل اعطى مثال 

 .القبابيه

األقسام ما أهم 

التضاريسية بالصحراء 

 الشرقية   ؟

  يشغل حنو ثلث مساحه شبه

 .....جزيره سيناء

القمم اجلبليه ىف  اهم من 

 ....املثلث اجلبلى

فسر امهية شبة جزيرة   

 سيناء

ارسم 

خريطة 

لألقسام 

التضاريسية 

لشبة جزيرة 

 سيناء     

استخدام طريقة التعلم التعاوىن  

الطالب أوجه والعصف الذهىن  

 61لقراءة الفقرة الثانية ص

ومن خالل املناقشة واحلوار 

يستنتج الطالب األقسام 

 شبة جزيرة سيناء   التضاريسية

أوجه املناقشة واحلوار ومن 

قراءة خريطة الكتاب ل الطالب

والتعرف على   64ص  31شكل 

 .ظاهرات خط الساحل 

اناقش الطالب حول ظاهرة 

نتشار الفرشات والكثبان ا

 رملية.ال

 خريطة مصر 

 65كتاب املدرسة ص 

فسر امهية شبة جزيرة ي-1

 .سيناء 

شبة  يوزع على خريطة-2

أهم أشكال جزيرة سيناء 

 السطح اليت متيزها.

قارن بني هضبة التية ي-3

 والعجمة من حيث االمتداد

يقدر أمهية تنوع   -4

 الظواهر التضاريسية على 

 شبة جزيرة سيناء

 

 شبة جزيرة سيناء  

 قارن بني هضبة التية والعجمة من حيث االمتداد                       فسر امهية شبة جزيرة سيناء ؟  :أةئل  تطبيقي  

   ما العوامل املؤثرة يف املناخ   ةؤا  للتحضري : 

عن العوامل املؤثرة يف مناخ مصركتابة حبث   النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان            

 الثاني  الجوحدة :

 العجوامل املؤثرة يف مناخ مصر :الدرس األول

/ 
/ 
/ 
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 5ما اهم العوامل املؤثرة يف مناخ مصر ؟     دقائق  التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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كيف يؤثر املوقع علي 

 املناخ 

ايهما اكثر حرارة وملاذا 

املناطق الداخلية ام 

 السواحل وملاذا

ما اعلي مناطق مصر 

 ارتفاع

ال يوجد  ---مب تفسر :

تأثري ملظاهر السطح 

على األمطار ىف مناخ 

 الوادي والدلتا

 إذا  لو حيدث ماذا

 ىف جبلية سالسل امتدت

 من الساحل موازاة

 .  الشرق إىل الغرب

العوامل اكتب  مقالة عن 

 املؤثرة يف مناخ مصر

 ارسم خريطة صماء ملصر

استخدام طريقة 

التعلم التعاوين  

والعصف الذهين  

أوجه الطالب 

اخلريطة  لقراءة

املعرفية مع استخدام 

 عروض البور بوينت 

املوقع الفلكي للتعرف 

 .واجلغرايف 

املناقشة واحلوار مع 

تأثري الطالب حول 

األمحر البحر

على مناخ  واملتوسط

 مصر

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 خريطة مصر 

 79كتاب املدرسة ص 

ة عرف العوامل املؤثر. أن ي1

  املناخيف

مصر  يوزع على خريطة.2 

 .املوقع الفلكى

مييز بني املدى احلرارى -3

 السنوى واليومى

يستنتج النتائج املترتبة .4

 على اتساع مساحة مصر

املناخ ىف يقدر أمهية تنوع   -5

 مصر على مدار العام 

  تقدير فضل اهلل علي مصر.6

  الفرق بني املناخ

 والطقس 

  العوامل املؤثرة

 علي املناخ 

 املوقع الفلكي .1

املوقع اجلغرايف .2

 مظاهر السطح.3

 ملسطحات املائية على .....يساعد القرب من ا -2    وقوع معظم مساحة مصر ىف النطاق... -1اكمل العبارات التالية .2   ثرة يف مناخ مصر ؟ؤاملفسر  العوامل -1 :أةئل  تطبيقي  

 ؟ما احوال املناخ يف فصل الصيف   ميت يبدأ الصيف يف مصر ؟ وملاذا   ةؤا  للتحضري : 

حبث عن املناخ  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان                   

 الثاني  الجوحدة :

 أحجوا  مصر يف الصيف ل اخلررف:الدرس األول

/ 
/ 
/ 
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 ميت نذهب ايل الشواطئ ؟ التهيئ    

النشاط  ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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 ميت يبدأ الصيف 

 تسقط  ملاذا مل

 االمطار صيفا يف مصر 

ملاذا يعترب الصيف *

 احسن فصول السنة 

ملاذا ترتفع احلرارة اول 

 اخلريف وتقل اخرة

خريطة مصر 

 وحبث عن املناخ

استخدام طريقة العمل يف 

جمموعات وتقسيم الفصل 

بعدد فصول  السنة   

أوجه والعصف الذهين  

اخلريطة  الطالب لقراءة

 املعرفية مع استخدام 

املناقشة واحلوار مع -

 احوال املناخ يفالطالب 

 .لكل فصل 

تأثري اناقش الطالب حول 

املنخفضات اجلوية على 

 البحر املتوسط   

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 السبورة املدرسية

 خريطة مصر 

 كتاب املدرسة ص 

 79حجرة التطوير 

ان يتعرف الطالب علي .1

ظروف املناخ يف فصل الصيف 

 واخلريف 

فسر يتكون نطاق من .2

الضغط املرتفع على البحر 

 .املتوسط صيفا  

قارن بني احوال املناخ ىف ي-3

الربيع واخلريف من حيث 

 .الضغط والرياح 

يستنتج النتائج املترتبة  .4

على مرور املنخفضات اجلوية 

 على البحر املتوسط  

املناخ ىف يقدر أمهية تنوع   -5

 مصر على مدار العام 

املناخ يف فصل  **

 الصيف 

 *الرياح / االمطار 

 ** فصل اخلريف 

 .*الرياح واالمطار

 قارن بني الصيف واخلريف من حيث املدة  والرياح واحلرارة :أةئل  تطبيقي  

 تكثر االمطار يف فصل الشتاء  ملاذا   ةؤا  للتحضري : 

 اين تتعامد الشمس شتاء مصر  املصاحب للدرس القادم:النشاط 



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان 

 الثاني  الجوحدة :

 ربيعأحجوا  مصر يف الشتاء ل ال :الدرس األول

/ 
/ 
/ 
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 كثرة االمراض يف الربيع ؟مب تفسر:  التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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تتأثر مصر بنوعني من 

 ...... الرياح مها

برهن  تتعرض مصر  

لنوعني من الرياح ىف 

 فصل الربيع

 مب تفسر

ط االمطار شتاء يف وسق-

 مصر 

يعترب الربيع اسوء -

 فصول السنة 

تقل احلرارة  اول -

 الربيع وترتفع  اخرة

كتابة فقرة عن أحوال 

 مصر يف فصل الربيع

 العصف الذهين

 التعلم التعاوين

 احلوار واملناقشة

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 ختطيطيرسم 

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 السبورة املدرسية

*ان يتعرف الطالب علي 

ظروف املناخ يف فصل الشتاء 

 والربيع 

*حتديد املناطق املطرة يف 

 مصر علي اخلريطة

نمية الوعي حنو احلياة *ت

 املناخية 

املناخ يف فصل  **

 الشتاء  

 *الرياح / االمطار 

فصل املناخ يف ** 

 الربيع 

*الرياح واالمطار 

 واحلرارة

 فسر يتكون نطاق من الضغط املرتفع على البحر املتوسط صيفا  ؟   -  :أةئل  تطبيقي  

 ؟  طراملمناطق وقارن بني احوال املناخ ىف الربيع واخلريف من حيث الضغط والرياح  -

 ما النتائج املترتبة على مرور املنخفضات اجلوية على البحر املتوسط   ؟  -

 كم اقليم مناخي يف مصر  ما مفهوم اقليم مناخى    ةؤا  للتحضري : 

حبث عن االقاليم املناخية يف مصر النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان                          

 الثاني  الجوحدة :

 )اوأقاليم املناخي  يف مصر :الثانىالدرس 
 (شب  الصحرالىل البحر املتجوةطاقليم  )                   

/ 
/ 
/ 
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 ؟إقليم مناخىما معين  التهيئ    

النشاط  ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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ماهي اهم املدن 

املنتمية إلقليم  الساحلية

  البحر املتوسط

ما الظروف املناخية 

 الصحراوية

يعد إقليم  :أكمل

...أكثر أقاليم مصر 

 اعتداالً

اعتدال مناخ  مب تفسر:

مصر مشال دائرة عرض 

 مشاالً. 30

خريطة مصر وحبث 

 عن املناخ

ارسم خريطة 

 االقاليم املناخية ؟

م طريقة العصف استخد

أوجه الطالب والذهين  

ية لقراءة اخلريطة املعرف

مع استخدام عروض 

 البور بوينت 

االقاليم اعرض خريطة 

 املناخية 

املناقشة واحلوار مع 

الطالب يف احوال املناخ 

 لكل اقليم من حيث

احلرارة والضغط اجلوي 

 والرياح .

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 خريطة مصر 

 حجرة التطوير

ان يتعرف علي االقاليم -1

 يف مصراملناخية 

اقليم مناخ  قارن بنيي -2

 شبه البحر املتوسط واالقليم

 الصحرواى 

يقرأ خرائط االقاليم -3

 املناخية  

وع يقدر أمهية تن-4

 االقاليم املناخية  

 االقاليم املناخية 

اوال اقليم البحر 

 املتوسط 

 املوقع واالمتداد 

   اخلصائص املناخية 

 اهم املدن 

ثانيا االقليم شبة 

 الصحراوي 

 املوقع واالمتداد 

   اخلصائص املناخية 

  اهم املدن. 

 ما النتائج املترتبة على  تأثري التغريات املناخية علي ) املياه العذبة واملاحلة   -2قارن بني اقليم مناخ البحر املتوسط واالقليم الصحرواى من اخلصائص املناخية     -1  :أةئل  تطبيقي  

 ما اهم املرتفعات املصرية   ةؤا  للتحضري : 

خريطة مصر املناخي النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان    

 الثاني  الجوحدة :

  تابع اوأقاليم املناخي  يف مصر :الدرس الثانى
 (لاملرتفعاتقليم الصحرالي الا)                        

/ 
/ 
/ 
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 الدرسعناصر  فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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 ماهي اهم املدن اجلبلية 

ما الظروف املناخية 

 الصحراوية

  مب تفسر:

اتساع املدى احلرارى -

ىف اإلقليم شبه 

 الصحراوى

يعد إقليم املرتفاعت -

إقليماً مناخياً متميزاً عن 

 املناطق األخرى ىف مصر

خريطة مصر وحبث 

 .اقليم البحر املتوسط

 العصف الذهين

 التعلم التعاوين

 احلوار واملناقشة

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 سى صالكتاب املدر

 السبورة املدرسية

  ان يتعرف علي االقاليم

 املناخية 

   ان يعي اثار املناخ 

يستنتج اسباب التغريات 

 املناخية

االقليم ثالثاً:

 الصحراوي  

 املوقع واالمتداد .1

اخلصائص   .2

 املناخية 

 اهم املدن .3

 قليم اجلبال ارابعا 

 املوقع واالمتداد .1

اخلصائص   .2

 املناخية 

 اهم املدن  .3

 تقل احلرارة فوق املرتفعات مب تفسر:    :أةئل  تطبيقي  

 ما املقصود بالتغريات املناخية   ةؤا  للتحضري : 

التغريات املناخية  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الثاني  الجوحدة :

 تابع اوأقاليم املناخي  يف مصر الدرس الثانى:
 )التغريات املناخي (                          

/ 
/ 
/ 
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 ملاذا تكثر احملاصيل الصيفية التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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اذكر اثر املناخ علي 

 االنتاج الزراعي

من الغازات الىت  -

تسبب ارتفاع ىف درجة 

حرارة سطح األرض 

 ...... و .........

نتيجة للتغريات -

املناخية قد تتعرض 

بعض الشواطئ املصرية 

وأجزاء من الدلتا خلطر 

........ 

حدوث  مب تفسر:

 التغريات املناخية

خريطة مصر وحبث عن 

 السياحة

 العصف الذهين

 التعلم التعاوين

 .واملناقشةاحلوار 

اناقش الطالب حول 

 أسباب التغري املناخي

و اآلثار السلبية 

 للتغريات املناخية  

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 .السبورة املدرسية

يتعرف علي اثر املناخ علي .1

 احلياة 

يستنتج اسباب قلة احملاصيل -2

 الشتوية

يستنتج النتائج املترتبة  -3

على  تأثري التغريات املناخية 

 علي ) املياه العذبة واملاحلة  

تنمية الوعي حنو تغريات -4

 املناخ 

 

  ما معين

 تغريات مناخية 

  تأثري املناخ

 علي املياه 

  تأثري املناخ

 علي الصحة 

  علي السياح 

 علي الزراعة

 

 حلة والعذبةاامل املياهما أثر املناخ علي  :أةئل  تطبيقي  

 ما عالقة املناخ بالنبات واحليوان  ةؤا  للتحضري : 

          النبات الطبيعىب ما املقصود النشاط املصاحب للدرس القادم:

                    



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الثاني  الجوحدة :

 النبات الطبيعى يف مصر :الثالثالدرس 

/ 
/ 
/ 
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 ؟ الطبيعية كيف حنافظ علي النباتات التهيئ    

النشاط  ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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 ما اثر املناخ علي النبات 

  :برهن

توجد جمموعة من  .1

العوامل األخرى املؤثرة ىف 

 منو النباتات الطبيعى

وقوع معظم مساحة مصر  .2

 ىف النطاق املدارى احلار 

من أهم النباتات أكمل: 

الطبيعية يف جمري هنر 

 النيل ......

من األشجار الطبيعية  -6

ساحل البحر اليت تنمو علي 

 األمحر أشجار .......

مقالة عن  -اكتب 

تنوع النبات 

 الطبيعى يف مصر 

ارسم خريطة مصر 

 لألقاليم النباتية ؟

 التعلم التعاوين

استخدام طريقة 

املقارنات والعصف 

الذهين  أوجه الطالب 

لقراءة اخلريطة 

املعرفية مع استخدام 

خريطة الكتاب وعرض 

الصور عن انواع النبات 

 . الطبيعي يف مصر

املناقشة واحلوار مع 

الطالب يف النيات 

ي وانواعه الطبيع

 ومناطق توزيعه ىف مصر 

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 خريطة مصر 

 حجرة التطوير 

ان يتعرف علي العالقة بني -1

 النبات واملناخ 

يوفع على خرائط صماء -2

 النيات الطبيعى ىف مصر  

 يستنتج امناط النباتات  -3

ان يعي اثر املناخ يف حياة -4

 االنسان 

يقدر عظمة اخلالق فلى  -5

 تنوع النبات الطبيعى  

 

املقصود بالنبات 

 الطبيعي 

*العوامل املؤثرة 

علي النبات 

احلرارة /االمطار )

 (/الرياح / التربة 

توزيع النبات 

 الطبيعي 

 يف الوادي والدلتا

الصحاري يف  

 املصرية

 قارن بني النبات الطبيعى ىف مشال سيناء وسهل خليج السويس ؟   برهن وقوع معظم مساحة مصر ىف النطاق املدارى احلار أثر على النبات الطبيعى ؟ :أةئل  تطبيقي  

 ما مفهوم حممية طبيعية ؟ ةؤا  للتحضري : 

ما أهم احليوانات يف مصر  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الثاني  الجوحدة :
                                                                النبات الطبيعى يف مصر :الثالثالدرس 
 احليجوانات لالطيجور الربر  يف مصر()

/ 
/ 
/ 
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 اذكر ما تراه من حيوانات وطيور يف بيئتك التهيئ    

ةؤا  غلق  التجوقيت مالحظات
 مرحلي

النشاط 
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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...............
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5 

تزدهر فسر مب ت

الكائنات البحرية 

 بالبحر األمحر  ؟

تعد مصر أحد  برهن 

املسارات املهمة للطيور 

فصل املهاجرة خاصة يف 

 الشتاء ؟

األمهية االقتصادية ما 

 للنبات الطبيعي

*ما اهم احملميات وما 

 املقصود هبا

 

 خريطة مصر 

احلياة عن  وحبث

 .يف مصر الربية

رسم خريطة  

مصر للمحميات 

 الطبيعية  ؟

استخدام طريقة التعلم 

باالكتشاف  والعصف 

الذهين  أوجه الطالب 

لقراءة الصور واالشكال 

الكتاب وعرض الصور عن 

انواع الطيور املهاجرة 

 واالحياء البحرية 

املناقشة واحلوار مع 

الطالب يف احملميات 

  االطبيعية  وانواعه

 وأطلب من الطالب حتديد 

 مناذج للمحميات الطبيعية 

وخرائط الكتاب صور 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من الكتاب 

 107املدرسى ص

 خريطة مصر 

 حجرة التطوير 

ان يتعرف علي احليوانات -1

 والطيور الربية يف مصر 

ان حيدد كل حيوان -2

 ووجوده يف البيئة

أهداف احملميات  يفسر -3

 الطبيعية  

ان ننمي حب احملافظة علي -4

 البيئة 

يقدر عظمة اخلالق ىف  -5

 تنوع البيولوجى ىف مصر ال

 توزيع احليوانات

 االحياء البحرية -1

احليوانات -2

 الربية 

االمهية -3

القتصادية ا

 للنباتات واحليوانات 

احملميات -4

 الطبيعية يف مصر

 تعد مصر أحد املسارات املهمة للطيور املهاجرة ؟برهن  باالدلة   -   ما سبب قلة احليوانات الطبيعية يف مصرمب تفسر:  :أةئل  تطبيقي  

 ما مفهوم منو سكان   ةؤا  للتحضري :

                                 ما املقصود بالسكان  النشاط املصاحب للدرس القادم:

 



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان 

 الجوحدة : الثالث 

 منجو ل تركيب السكان الدرس األول:

/ 
/ 
/ 
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 ما املقصود بالسكان ؟ التهيئ    

النشاط  مرحليةؤا  غلق  التجوقيت مالحظات
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي

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

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

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

...............
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...............
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5 

ما الفرق بني التعداد و 

 االحصائيات 

الزيادة *اذكر اسباب 

 الطبيعية

الفرق بني التعداد ما 

 واالحصاء احليوى ؟

عدل الزيادة مب املقصودما

 الطبيعية ؟

 خريطة مصر 

السكان يف  وحبث

 مصر

اكتب مقالة عن 

الزيادة الطبيعية 

 للسكان يف مصر   ؟

استخدام طريقة التعلم 

باالكتشاف  والعصف 

الذهين  أوجه الطالب 

لقراءة االحصائيات  

واالشكال الكتاب وعرض 

الصور عن انواع الزيادة 

 الطبيعية 

املناقشة واحلوار مع 

الطالب يف الزيادة  

ىف مصر لطبيعية  واسبايها  ا

وعرض بور بوينت عن 

 سكان مصر .

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 خريطة مصر 

 حجرة التطوير 

ان يتعرف علي /معدل .1

 /منو /تركيب السكان 

ان مييز بني التعداد .2

 واالحصائيات 

يفسر اسباب النمو . أن 3

 السكاين 

أسباب زيادة عدد   يفسر .4

 السكان ىف مصر  

يقدر عظمة اخلالق ىف  -5

 تنوع البيولوجى ىف مصر ال

مصادر البيانات 

 السكانية 

 التعداد السكاين .1

االحصاءات .2

 السكانية 

النمو السكاين/ما 

أسباب زيادة 

  السكان

الزيادة .1

 الطبيعية

 

       فسر اسباب اهلجرة اخلارجية؟.2              قارن بني معدل املواليد والوفيات.1  :أةئل  تطبيقي  

 ما مفهوم التركيب العمرى ؟    للتحضري :ةؤا  

حبث عن اهلجرة واثارها  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الثالث  الجوحدة :

                                                     منجو ل تركيب السكان :الدرس األول
 طبيعي (ال) الزرادة غري 

/ 
/ 
/ 
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 ما املقصود باهلجرة التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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...............

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

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

...............
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ما اسباب اهلجرة 

 اخلارجية 

فسر اسباب اهلجرة 

 اخلارجية؟ 

النتائج املترتبة على 

 اهلجرة الداخلية ؟

ما املقصود هبجرة 

 العقول

 خريطة مصر 

 عن اهلجرة وحبث

 والعصف الذهين

 التعلم التعاوين

 االستنتاج

 اناقش الطالب حول 

انواع اهلجرة 

 واملقارنة بينهم 

وأطلب من الطالب 

مناذج الرسوم  حتليل 

البيانية اخلاصة 

 بالكتاب املدرسى

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 ان يتعرف علي اسباب اهلجرة 

 *ان يعي امهية اهلجرة 

* ان يستنتج سلبيات 

 واجيابيات اهلجرة

يقارن بني انواع اهلجرة  -2-

 من حيث اثارها 

 

*الزيادة غري 

 طبيعية ال

 *اهلجرة الداخلية 

 *اهلجرة اخلارجية 

 *التركيب السكاين 

عي / العمري *النو

/التركيب 

 االقتصادي 

 احلالة العلمية

 ؟ما أسباب اهلجرة اخلارجية :أةئل  تطبيقي  

 ما املقصود بالكثافة   ةؤا  للتحضري : 

حبث عن الكثافة السكانية  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان 

 الثالث  الجوحدة :

 تجوزرع السكان ل الكثاف  السكاني :الثانىالدرس 

/ 
/ 
/ 
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 اين يتركز السكان يف مصر ؟ التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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...............

...............
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ما عالقة التضاريس 

 بالسكان 

ما اثر االنشطة علي 

 توزيع السكان 

فسر خيتلف توزيع 

السكان وكثافتهم ما بني 

 الريف واحلضر  

  من احملافظات

الطاردة للسكان حمافظة 

..... )اإلسكندرية ـ 

 السويس ـ املنوفية(

  من أكثر احملافظات

اجلاذبة للسكان يف مصر 

حمافظة ..... 

 )القاهرة ـاملنوفية ـ قنا(

زيادة اكتب مقالة عن ال

 الطبيعية للسكان يف مصر   

استخدام طريقة 

التعلم باالكتشاف  

والعصف الذهين  

أوجه الطالب 

لقراءة االحصائيات  

الكتاب بواالشكال 

وعرض الصور عن 

العوامل املؤثرة ىف 

توزيع السكان ىف 

الظروف مثل مصر 

  الساسية واثارها

  اناقش الطالب حول 

الكثافة السكانية ىف 

 حمافظات مصر

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 خريطة مصر 

 حجرة التطوير

 ان يتعرف علي الكثافة.1

ان يقدر خطورة اهلجرة .2

 من الريف ايل املدن 

ان حيدد العوامل املؤثرة .3

 علي توزيع السكان

فسر خيتلف التوزيع .4

السكان وكثافتهم ما بني 

 الريف واحلضر  

*العوامل املؤثرة 

 يف توزيع السكان 

 عوامل طبيعية ال*

 *العوامل البشرية 

 *الكثافة السكانية 

توزيع السكان بني *

 الريف و احلضر

 

 مااهم العوامل املؤثرة ىف توزيع السكان    خيتلف التوزيع السكان وكثافتهم ما بني الريف واحلضر؟  :فسرمب ت :أةئل  تطبيقي  

 اذكر ابعاد املشكلة السكانية    ةؤا  للتحضري : 

حبث عن املشكلة السكانية  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان 

 الثالث  الجوحدة :

 املشكل  السكاني :الثالثالدرس 

/ 
/ 
/ 
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 املقصود باملشكلة السكانيةما  التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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...............
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ما اسباب املشكلة 

 السكانية 

*ما عالقة السكان 

 باملوارد

* ما أبعاد املشكلة 

 السكانية ؟

 

 خريطة مصر 

 املشكلة السكانية وحبث

 التعلم التعاوين

 احلوار واملناقشة

 االستنتاج

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

ان يفسر العالقة بني السكان 

 واملوارد 

*ان يعي مدي خطورة املشكلة 

 السكانية 

 *حيدد اسباب املشكلة واحللول

*ابعاد املشكلة 

 السكانية 

عدم التوازن .1

 بني السكان واملوارد 

سوء التوزيع .2

 للسكان 

 نسبة االمية .3

نتائج املشكلة 

 السكانية 

 اذكر  ابعاد املشكلة السكانية   :أةئل  تطبيقي  

 كيف ميكن حل املشكلة السكانية  ةؤا  للتحضري : 

 حبث عن املشكلة السكانية  النشاط املصاحب للدرس القادم:

 
 
 
 



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الثالث  الجوحدة :

 املشكالت املرتتب  على املشكل  السكاني :الدرس الثالث

/ 
/ 
/ 
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 ما املقصود باملشكلة السكانية التهيئ    

النشاط  مرحليةؤا  غلق  التجوقيت مالحظات
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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ما املشكالت * 

اإلجتماعية املرتبطة 

 باملشكلة السكانية ؟

 أسباب انتشار األمية ؟ -

مامقترحاتك حلل  -

مشكلة  إلدمان وتعاطى 

 املخدرات 

* ما أهم سيناريوهات 

 حل هذه املشكلة ؟

 خريطة مصر 

املشكلة  عن وحبث

 السكانية

استخدام طريقة التعلم 

باالكتشاف  والعصف 

الذهين  أوجه الطالب 

لقراءة االحصائيات  

الكتاب وعرض بواالشكال 

الصور عن العوامل املسببة 

 للمشكلة السكاين ىف مصر  

املناقشة واحلوار مع 

الطالب يف الظروف 

االجتماعية للمشكلة  

 واثارها.

   اناقش الطالب حول 

إزدحام املدن وظهور 

 لعشوائياتا

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

الكتاب املدرسى 

 114ص

 خريطة مصر 

 حجرة التطوير 

ان يعي مدي خطورة .1

 املشكلة السكانية 

حيدد اسباب املشكلة .2

 اوحلوهلالسكانية 

هناك أن يربهن باألدلة  -3

مشكالت اجتماعية مترتبة 

 على الزيادة السكانية.

حيلل الرسوم   البيانية -3

 اخلاصة بالكتاب.

فسر اسباب البطالة ىف  —4

 مصر 

يقدر دور الدولة ىف حل  -5

 املشكلة السكانية  

املشكالت السكانية 

 يف مصر  

.نقص الغذاء 1

نصيب نقص .2

من املياه  الفرد

 العذبة

املشكالت  .3

 االجتماعية

سيناريوهات 

 املستقبل  

 فسر اسباب البطالة ىف مصر  .2     برهن باألدلة هناك مشكالت اجتماعية مترتبة على الزيادة السكانية..1  :أةئل  تطبيقي  

   ما مفهوم السدود    ةؤا  للتحضري : 

    اكتب مقالة عن البطالة يف مصر  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع  الجوحدة :

 ) النشاط الزراعى(االنشط  االقتصادر  :الدرس األول

/ 
/ 
/ 
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   ما أمهية االنتاج الزراعي التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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ما عالقة املناخ 

 .بالزراعة

كتابة فقرة عن  العوامل 

املؤثرة يف اإلنتاج 

 .الزراعى

 احلوار واملناقشة

االستنتاج والعصف 

 الذهين

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

ان يعرف الطالب علي 

 االنشطة االقتصادية 

*ان يدرك العالقة بني 

 االنشطة االقتصادية واملوارد 

*ان يستنتج اسباب نقص 

 املساحة الزراعية

*جماالت االنشطة 

 االقتصادية

اوال النشاط 

 الزراعي 

عوامل اليت ال-

تؤثر علي النشاط 

 الزراعي 

العوامل  أوال:

 الطبيعية 

-موارد املياه  

 املناخ   -التربة 

 اين تتركز املساحة الزراعية املصرية ؟ وملاذا :أةئل  تطبيقي  

 الزراعى ما املقصود بالصرف    ةؤا  للتحضري : 

خريطة ملناطق االنتاج الزراعي يف مصر رسم النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع  الجوحدة :

    ) النشاط الزراعى(االنشط  االقتصادر  :الدرس األول
 املؤثرة يف اإلنتاج الزراعى( العجوامل البشرر )

/ 
/ 
/ 
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 عالقة يب العوامل البشرية والطبيعةهل توجد  التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب غلق مرحليةؤا   التجوقيت مالحظات
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ما اسباب قلة االيد 

 العاملة الزراعية 

 *مااهم الترع يف مصر 

ما دور احلكومة يف 

 االنتاج الزراعي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 احلوار واملناقشة

االستنتاج والعصف 

 الذهين

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

ان يعرف الطالب علي امهية 

 االيد العاملة املدربة 

*ان يدرك العالقة بني 

 الصرف واالنتاج الزراعي 

 *ان يستنتج دور احلكومة

ثانيا العوامل 

 البشرية 

 نظم الري والصرف 

 *العاملة الزراعية 

 * سياسات احلكومة

 بالكتاب املدرس واستخرج اهم القناطر والترع 94ادرس اخلريط ص   :أةئل  تطبيقي  

 احملاصيل الزراعية يف مصر  ةؤا  للتحضري : 

اكتب موضوع يف صفحتني عن اهم احملاصيل املصرية  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع  الجوحدة :

 ) النشاط الزراعى(االنشط  االقتصادر  :الدرس األول

 (اهم احملاصيل الزراعي )

/ 
/ 
/ 
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 ما أسباب استرياد مصر القمح من اخلارج التهيئ    

النشاط  ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
 املصاحب

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي
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 اين تتركز زراعة االرز 

 :فسر

املشكالت الزراعية يف  -

 مصر؟

قلة إنتاج مصر من -

لقطن يف السنوات ا

 األخرية؟

قارن بني التربة الرملية 

 والطينية ىف مصر ؟

كيف ميكن النهوض  

 باإلنتاج الزراعي 

امجع صور عن 

مظاهر النشاط 

يف مصر    الزراعى

 ؟

استخدام طريقة التعلم 

باالكتشاف  والعصف 

الذهين  أوجه الطالب 

لقراءة االحصائيات  

الكتاب وعرض بواالشكال 

الصور عن ومقارنات عن 

 احملاصيل الزراعية ىف مصر   

املناقشة واحلوار مع 

املؤثرة الطالب يف العوامل 

 على املشكالت الزراعية .

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 ختطيطيرسم 

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 السبورة املدرسية

 خريطة مصر 

 حجرة التطوير

ان يدرك العالقة بني .1

املناخ وانواع احملاصيل 

 الزراعية 

ان يستنتج اسباب نقص .2

 االنتاج الزراعي

قارن بني حمصول القطن  .3

 واالرز من حيث االمهية .

فسر هجرة املزارعني إىل .ي4

 الكربىاملدن 

يقدر دور الدولة ىف حل -5

 املشكالت الزراعية

احملاصيل .1

 الغذائية 

  األرز-القمح

احملاصيل .2

 الصناعية 

 -البنجر-القصب

 القطن

املشكالت اليت 

تواجه التنمية 

 الزراعية  

 اذكر جهود الدولة يف النهوض بالزراعة.1 :أةئل  تطبيقي  

 أكرب الدول العربية إنتاجا لـ ....... )القطن ـ القمح ـ الشعري ـ األرز(تعد مصر  -1:  ممابني االقواس اختر .2

 يعد .......... من احملاصيل النقدية املهمة اليت لعبت دورا كبريا يف اقتصاديات مصر )الفول ـ القطن ـ األرز ـ الذرة الشامية(-2                                        

 فسر امهية الثروة احليوانية ىف مصر ؟   امهية النتاج احليواينما     ةؤا  للتحضري :

عمل حبث عن الثرة احليوانية النشاط املصاحب للدرس القادم:



 

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع  الجوحدة :

 ) النشاط الزراعى(االنشط  االقتصادر  :الدرس األول

 (االنتاج احليجواني لالسمكي)

/ 
/ 
/ 
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 ما اسباب نقص اللحوم يف مصر التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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ما أسباب نقص  الثرة 

 احليواين

*كيف ميكن تنمية 

الثروة حليوانية 

 والسمكية  

كتابة فقرة عن  الثروة 

 .يف مصراحليوانية 

 احلوار واملناقشة

االستنتاج والعصف 

 الذهين

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 السبورة املدرسية

عرف الطالب علي تان ي.1

 امهية االنتاج احليواين  

ان يدرك العالقة بني .2

االنتاج احليواين و احملاصيل 

 الزراعية 

ان يستنتج اسباب نقص .3

 االنتاج احليواين

 الثرة احليوانية 

 انواع احليوانات 

 االنتاج السمكي 

 *اهم املصايد

املشكالت اليت 

تواجه التنمية 

 احليوانية   

 .تواجه الثروة احليوانية يف مصر عدة مشكالت2           .نقص انتاج اللحوم يف مصر  1مب تفسر :   :أةئل  تطبيقي  

 ما املقصود بالتعدين   ةؤا  للتحضري : 

عمل خريطة عن مناطق التعدين يف مصر  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان 

 الرابع  الجوحدة :

 النشاط التعدرىن ل الصناعى يف مصر:الثانىالدرس 

/ 
/ 
/ 
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 ماامهية املعادن التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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 ما أمهية احلديد ؟

 اذكر امهية الفوسفات 

من أي العصور تكوينات 

 املعادن اليت درستها

كتابة فقرة عن أهم 

 املعادن يف مصر

 احلوار واملناقشة

االستنتاج والعصف 

 الذهين

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 ص الكتاب املدرسى

 السبورة املدرسية

ان يعرف الطالب علي اهم .1

 املعادن 

ان يدرك العالقة بني .2

 املعادن والصناعة  

ان يستنتج امهية الثروة .3

 املعدنية  

 انواع املعادن

 فلزية.1

 احلديد -

 املنجنيز-

 الكروم -

 الذهب-

 الالفلزية .2

 الفوسفات   -

 اجلبس -

 ملح الطعام -

 رمال الزجاج -

 املنجنيز و الفوسفات ؟ :علي خريطة مصر بني اماكن انتاج كل من   :أةئل  تطبيقي  

 ما املقصود مبصادر الطاقة    ةؤا  للتحضري : 

اذكر مصادر الطاقة ؟  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع  الجوحدة :

 النشاط التعدرىن ل الصناعى يف مصر:الدرس الثانى

 (مصادر الطاق )

/ 
/ 
/ 
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 ما أهمية الطاقة التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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*ملاذا تستورد مصر الغاز 

 رغم اهنا تصدر 

*اذكر اهم احلقول 

 النتاج البترول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 احلوار واملناقشة

االستنتاج والعصف 

 الذهين

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

يعرف الطالب علي مصادر  ان

 الطاقة  

*ان يدرك العالقة بني 

 الطاقة والصناعة  

*ان يستنتج اسباب نقص 

 االنتاج مصر من الطاقة

 انواع الطاقة  

البترول مناطق 

 االنتاج

الغاز   مناطق 

 االنتاج

الفحم   مناطق 

 االنتاج 

املشكالت اليت 

تواجه الثروة 

 املعدنية   

 تفسر استرياد مصر البترول من اخلارج رغم اإلنتاجمب  :أةئل  تطبيقي  

 اذكر امهية الصناعة   ةؤا  للتحضري : 

حبث عن الطاقة يف مصر .  النشاط املصاحب للدرس القادم:



 

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع  الجوحدة :

 النشاط التعدرىن ل الصناعى يف مصر:الثانى الدرس

 (النشاط الصناعي)

/ 
/ 
/ 
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 ما أهم الصناعات يف مصرلتهيئ ا   

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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*مااهم الصناعات 

 القائمة علي القطن 

سباب اليت تؤدي ألما ا

ايل عدم االقبال علي 

 الصناعة املصرية

أهم كتابة فقرة عن 

 الصناعات املصرية

 احلوار واملناقشة

االستنتاج والعصف 

 الذهين

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 السبورة املدرسية

عرف الطالب علي تان ي.1

 املصريةاهم الصناعات 

ان يدرك العالقة بني .2

الصناعة و احملاصيل 

 الزراعية 

قومات ان يستنتج م.3

 الصناعة

 مقومات الصناعة 

املقومات الطبيعة أوالً:

مصادر  -املواد اخلام )

 (الطاقة 

املقومات ثانياً:

-) السوق البشرية 

رأس -العاملة  ىااليد

 (وسائل النقل  -املال

 اهم الصناعات  

املشكالت اليت تواجه 

 التنمية الصناعية

  ة البشرية.املقومات الصناع2                                          معوقات الصناعة .1 اذكر  :أةئل  تطبيقي  

 اذكر امهية النقل واملواصالت   ةؤا  للتحضري : 

 املواصالتالنقل وعمل حبث عن   النشاط املصاحب للدرس القادم:

 

 



 

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع  الجوحدة :

 التجارة يف مصرالنقل ل :الدرس الثالث

/ 
/ 
/ 
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 ما أثر النقل علي التقدم الصناعي التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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 ما أمهية النقل الربي 

النقل افضل  اايهم 

الربي ام السكك 

 احلديدية

كتابة فقرة عن أنواع 

النقل و املواصالت يف 

 .مصر

 العصف الذهين

 احلوار واملناقشة

 االستنتاج 

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 السبورة املدرسية

ان يعرف الطالب انواع .1

  يف مصرالنقل 

ان يدرك العالقة بني .2

 الصناعة والنقل  

ان يفسر امهية وسائل .3

 النقل  

 انواع النقل 

الطرق  )الربي.1 

السكك  -الربية

  (احلديدية

 النقل املائي .2

 النقل اجلوي 

مستقبل النقل يف 

 مصر   .

 ملاذا هتتم مصر بالنقل        /  واكثر وسائل النقل انتشارا :أةئل  تطبيقي  

 ماهي الواردات املصرية    للتحضري :ةؤا   

 عمل حبث عن الصادرات املصرية  النشاط املصاحب للدرس القادم:

 



 

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع الجوحدة :

 النقل ل التجارة يف مصر                                                         :الدرس الثالث
 (اخلارهي التجارة )

/ 
/ 
/ 
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             ما املقصود بالتجارة التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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ما الفرق بني التجارة 

 اخلارجية والداخلية 

الفرق بني الواردات و 

 الصادرات

كتابة فقرة عن التجارة 

 اخلارجية ملصر

 احلوار واملناقشة

االستنتاج والعصف 

 الذهين

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

 املدرسيةالسبورة 

ان يتعرف الطالب علي .1

  ملصر التجارة اخلارجية

ان يقارن بني الصادرات  .2

 والواردات

ان ننمي لدي الطالب .3

 امهية الصناعات باملصرية 

 

  تها*التجارة وامهي

*الصادرات املصرية 

 (الغاز -الفوسفات )

الواردات املصرية 

  ... -القمح)مثل 

 *امليزان التجاري 

*مستقبل التجارة يف 

 مصر 

   كيف ميكن زيادة نسبة الصادرات-2هم الصادرات املصرية                           اذكر ا -1  :أةئل  تطبيقي  
 ما العالقة بني الصادرات وامليزان التجاري    ةؤا  للتحضري :

   السياحةكتابة حبث عن   النشاط املصاحب للدرس القادم:



 

 اليجوم التاررخ  احلص   الفصل الدرس عنجوان

 الرابع الجوحدة :

 السياح  يف مصر:الدرس الرابع
/ 
/ 
/ 
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            ما املقصود بالسياحة التهيئ    

 عناصر الدرس فاهداوأ مصادر التعلم    االةرتاتيجي النشاط املصاحب ةؤا  غلق مرحلي التجوقيت مالحظات
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 *اذكر امهية السياحة 

*ما عالقة املناخ 

 بالسياحة يف مصر

 خريطة مصر 

 السياحة يف مصر وحبث

 احلوار واملناقشة

 تنتاج االس

 والعصف الذهين

صور وخرائط الكتاب 

 املدرسي ص

 رسم ختطيطي

قراءة فقرة من 

 الكتاب املدرسى ص

ان يتعرف الطالب علي .1

 امهية السياحة 

ان ننمي لدي الطالب .2

 احلب 

ان يدرك الطالب امهية .3 

 السياحة علي اقتصاد البلد

 مقومات السياحة  

طبيعية ) املوقع .1
 -البيئة -املناخ–

 هنر النيل(

البشرية مثل .2
التراث احلضاري 

 و.....

 املناطق السياحية  -

 التنمية السياحية  -

كيفية النهوض  -
 باالقتصاد املصري 

  ما اثر السياحة علي االقتصاد املصري مع ذكر امثلة  :أةئل  تطبيقي  
 ما العالقة بني الصادرات وامليزان التجاري    ةؤا  للتحضري :

   حل مناذج الكتاب  املصاحب للدرس القادم:النشاط 

 




