
 روابط مجموعات المناهج السعودية 
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 إعداد ادلعلمات

 نعيمة العنزي.أ

 رباب الشروف.أ

 ر الدودريهجوا.أ

 عابدة الرحيلي.أ

 تركية عسريي.أ

 فاوزة الزهراني.أ

 إذراف ادلعلمة 

 مروم الظفريي.أ
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ماالغظؿةمسيماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةماظوحدةماالوديم:

 اظدرسم/ماألولم)األغظؿةماظلعودؼة(

 (م1اظـشاط)ممم

ػـممسـدماصؿؿاحهمذبؾسماظشورى:مإغؽممتعؾؿونمانمأداسماحؽاعـاموغظؿـامػيماظشرعماظلؾؿيمموأغؿمم1349)ضالماٌؾكمسؾداظعزؼزمبنمسؾداظررينمآلمدعودمسيمسامم

موإضرارماظعؿلماظذيمتروغهمعواصؼامظصاحلماظؾؾدممسؾىمذرطمالمؼؽونمزباظػامظؾشرؼعةماظلؾؿقةم(((مرارمسيمدنمطلمغظام.مسيمتؾكماظدائرةماح

م=مؼلؿـؿجماظطؾؾةمعػفومماظؿطورماظذيمدسامإظقةماٌؾكمسؾدماظعزؼزمسيمدنماألغظؿةمسيماظـصماظلابقم-أم

 اظلقادقةماظلابؼةمظؿؽوؼنماظدوظةم.مظظروفماظؿارخيقةمأوصرتةماظؿأدقسمطاغتماألغظؿةمدبؿؾفمعنمإضؾقممإديمآخر;مبلؾبما

 اظؿغريماديماظػضلمبمأوضعماظؾؾدمأودؼـامدنماظؿطورمؼعينماظؿغريماديمعا

م=ذيمأطدمسؾقةماٌؾكمسؾدماظعزؼزمصقؿامؼؿعؾقممبفاممذبؾسماظشورىمسيمماظـصاظمعام-ب

سؾارةمسنمتوصقاتمسيماغؿظارممظؾـصحمواظعؿلمعنمأجلممعصؾقةمماظؾالدم،موظقسمظؾؿفؾسمأيمدؾطاتمصعؾقة،مبلمطلمعامؼؼدعه.مابأدؾومىاظشورمسؾىمادؿكداممعؾدأ

ظؽلماظعؿالمموعـفاجاممددؿورامةاظلؾؿقمةاظشرؼعمادعنمبداؼؿفامسؾىماسؿؿمةاألدادقاسؿؿادػامعنمذبؾسماظوزراءماظذيمؼرأدهماٌؾكمموضدماغطؾؼتماظؿعؾقؿاتم

مةواظلـمنرآاظؼمواظػعال،موادؿؾعادمعامؼؿعارضمعع

 اظـاغيم)ماظـظاممماظلاديمظؾقؽمم(اظدرسم

م(م1اظـشاط)م

 براؼكمعامأػؿقةمإصدارماظـظامماظلاديمظؾقؽمم=م

مظؾؾؾدمدؿؼراروقموؼلعىمظؿقؼققماظـؾاتمواحػظمايؼػومأداسمايؽممسيماظؾالدمومػوماظـظامماظذيمتؼوممسؾقةمعصؾقةماظؾالدمواٌوارنمو

 (م2اظـشاط)م

 =ـمؼشرحماظطؾؾةمماظـصمماظلابقم1

 غؿاجقةمماىقدة.مالضؿصاديموؼلاسدمسؾىمهؼققماظؿـؿقةمسيماظؾالدممواجؿؿاسيمواالدؿؼرارماظلقاديمواالاظـظامماٌؾؽيمحيؼقماال

 )اٌؾك(مممـمؼذطرماظطؾؾةمآؼةمطرميةمتدلمسؾىموجوبمراسةموظيماٌر2

 اظـلاء59ضالمتعاظيم)مؼأؼفاماظذؼنمءاعـوامأرقعوامالموأرقعواماظردولموأوظيماٌرمعـؽمم(مآؼةم

 ـمؼذطرماظطؾؾةمبعضمصوائدمتطؾققمماظشرؼعةمماظلؾؿقةم=3

 جؿؿاسيمـماظرتابطماال2دؿؼرارماظلقاديمممممممممممممـماال1

 ؼدداتمـمرياؼةماظعؼقدةموا4ٌـمرياؼةمحؼوقماظـلانمممممممممممم3

 ـمعامعؽوغاتماظلؾطاتمسيمماٌؿؾؽةمماظعربقةمماظلعودؼةم=4

 ـماظلؾطةماظؼضائقةمم2ـماظلؾطةماظؿشرؼعقةمممم1

مـماظلؾطةماظؿـػقذؼةممممممواٌؾكمػومعرجعمػذهماظلؾطاتم3

م

م
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م

 ذبؾسماظوزراءماظدرسماظـاظث:م

 (م1اظـشاط)م

موظةم=دـمؼصفماظطؾؾةمأػؿقةمذبؾسماظوزراءمسيمإدارةمذؤونماظ1

 توصقؼه.مأوماظـؿاءمظؽلمصردمعنمأصرادماٌؿؾؽةمبعونماهللمهؼققماظرخاءمأوموزراءمدورهماٌفممسيمإدارةمذؤونماظدوظةمعنمحقثمتطوؼرمعراصؼهمأوإنمجملؾسماظ

(م 2اظـشاط)مممم

مممأـمسيمرأؼكمٌاذامحددتمعدةمذبؾسماظوزراءمبأربعمدـواتم=

 حؿىمؼؿاحمدخولمأوجوهمجدؼدةمبأصؽارمجدؼدةمتدسمماٌؿؾؽة.

مسيمأرؼكمعامأػؿقةماخؿصاصاتمذبؾسماظوزراءم=مم-2

مممممممممهدؼدماالخؿصاصاتمجيعلماٌورمتلريمبطرؼؼةمعـظؿةموؼؿقؼقماهلدفماٌكططمظه

 (م3اظـشاط)م

 جابةمظطؾؾة.متركمحرؼةماالخيؿارماظطؾؾةموزارةمواحدةماثممؼؽؿؾونماثالثامعنماًدعاتماظيتمتؼدعفامظؾؿوارـنيم=

م:مذبؾسماظشورىماظدرسماظرابعمم

 (م1اظـشاط)مم

 ــمعامصائدةماظشورىمسيمراؼكم=م

 .ممممممممممممممممؼعززماظـؼةموحرؼةماظرايمبنيماظػرادمطؿاماغهمؼؼؾلمعنموضوعماظظؾممسؾىماظـاسمةمؼلاػممسيماسطىماظرايماظصوابمواظصققحمظـهمرأيمأصقابمماًربم

 :مغظامماٌـارقماظدرسماًاعسم:

 (م1اظـشاط)م

 ممممممممممممممممممم=ةارؼةمسيماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمعنمحقثماٌلاحـمحيددماظطؾؾةمأطربمثالثمعـارقمإدمممم

 اظشرضقةم-عؽةماٌؽرعةمم–اظرؼاضمم
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ماهلوؼةماظورـقةماظوحدةماظـاغقة

ماظدرسماظلادسمادسماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة

 (م1غشاطم)م

مسؿالماظدوظة=تؼومماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمسؾىماالدالمم،معامأبرزماىواغبماظيتمتدلمسؾىمذاظكمسيمأ

مخدعةمايرعنيماظشرؼػنيم.م–م1

مخدعةمعصادرماظؿشرؼعماإلدالعي.م–م2

مخدعةماٌلؾؿنيمسيمأسباءماظعاملم–م3

 (م2غشاطم)م

مدوظةمضوؼةمرادكه=مزعاذامؼعينمغفوضماظدوظةماظلعودؼةمسدةمعراتموتأدقلفامسؾىمؼدماٌؾكمسؾدماظعزؼ

مظؾقؽمماظلعوديموذعورػممبػوائدماظوحدةماظورـقةم،مممامجرىمهلممجراءمايؿالتماظعـؿاغقةمعنمتعذؼب.أغفامدوظةمتأدلتمسؾىمعؾادئماظدسوةموضؾولماظـاسم

 (م3غشاطم)م

مؼصفماظطؾؾةمتطورمعدؼـةماظرؼاضمبؿأعلماظصورتنيم:

ماظرؼاضمحدؼـًاماظرؼاضمضدميًا

عدؼـةمصغريةمذاتمررقمضقؼهمسيمعـطؼةمالمتؿفاوزمعلاحؿفام

وتمسؾىماظعدؼدمعنمنيم،ماحؿطممعربعموعؾاغقفامعنماظطم12

ماظيتمعامؼزالمبعضفامزاػرًامإديماألن،مطاغتماٌعاملماألثرؼة

م.ممتـلمذبؿوسهمعنماالحقاءماٌلؿؼؾة

سيمدبطقطفامايدؼث،ممةعدؼـةمطؾريهمأصؾقتمعنماٌدنماظعصرؼ

وعراطزمماظرتصقفقةعؾاغقفامذاػؼهمتضممغلؾهمطؾريهمعنماٌراطزم

راطزمسيماٌؿؾؽةم،موتضممطاصةماٌماظؿلوقم،موصقفاماولمغارقةمدقاب

واالضؿصادؼةمواظوزاراتمواهلقؽاتمماظرئقلقةمظؾؿصاحلماالجؿؿاسقة

مواظلػاراتمواىاععات.

 

 (م4غشاطم)م

مسيمصؼرهمعوجزهمأبرزمعظاػرماظؿطورمسيمإحدىمعدنماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة=مةؼصفماظطؾؾ

معدؼـةمجدة:

مؾؽةماظعربقةماظلعودؼةم،موتعؿربمبوابةمايرعنيماظشرؼػنيموصقفام:تعدماظعاصؿةماالضؿصادؼةمواظلقاحقةمظؾؿؿ

مجاععةماٌؾكمسؾداهللمظؾعؾوممواظؿؼـقةم-عقـاءمجدةماالدالعيممممممممممممممممممممممممم-

مبرجماٌؿؾؽةممهتماالغشاءم-عدؼـةماٌؾكمسؾداهللماالضؿصادؼةممممممممممممم-

مأرولمدارؼهمسيماظعاملم-

م
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معؼوعاتماهلوؼةماظورـقةم:اظلابعاظدرسم

 (م1)ممغشاط

مؼلؿـؿجماظطؾؾةمعؼوعاتماهلوؼةماظورـقةمسيمػذاماظـص)مأم(م

 ذعبمابيموأصقل 

 تأظفموتلاعح 

 عصريمعشرتك 

 اممباظؼرانماظؽرؼممواظلـهماظـؾوؼةاالظؿز 

متي:طماالغصماٌادةمسيماظـظامماألداديمظؾقؽمماظذيمؼطابقماظعؾارةماظيتمهؿفامخطمباالرالعمسؾىمعوادماظـظاممسيماظراببم(محيددماظطؾؾةمم)

مدؾطؿهمعنمطؿابماهللمودـةمردوظهم،وػؿاماياطؿانمسؾىمػذاماظـظامموذيقعمأغظؿةماظدوظة.اٌادةمماظلابعة:مؼلؿؿدمايؽممسيماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةم

 (م1غشاطم)م

مؼصفماظطاظبماظوحدةماظورـقة)مأم(م

مقدمواظػكرمباظؿارؼخمواظؿػاغيمسيمخدعةماظورن.حبماظػردمواخالصهمظورـهمواالغؿؿاءماديماألرضمواظـاسمواظعاداتمواظؿؼاظ

مععـىم)ماالغؿؿاءمظؾورنمدؾوكموصعل()بم(مؼشرحماظطؾؾةم

موالءم،مإغؿؿاءم،ماحرتامماًرؼنم،ماحرتامماظـظامممممدؾوكم:

م،ماظؿطوعمسيماسؿالماًريم،ماظدصاعمسنماظورنم.سيماٌـادؾاتماظورـقةمممصعلم:ممماٌشارطة

ماظعؾمماظورينم:اظـاعناظدرسم

 (م1غشاطم)م

مخيؿارماظطؾؾةماإلجابةماظصقققةم:م-)مأم(م

مظوموجدتمسؾمماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمعالعلًاماألرض

ماصقحماظوضعمبلرسهمصأرصعهمسنماألرضممممممممممممممممممممم)مممممم(م–م1

مأضوممبؿـظقػهمإذامطانمعؿلكًاممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)مممممم(م–م2

ملؤوظةمادؿؾداظهمجبدؼدمإذامطانمباػؿًامممممم)مممممم(أرؾبمعنماىفةماٌم–م3

م(مم√أضوممجبؿقعمعامدؾقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)ممم-م4

م:مؼصفماظطؾؾةماٌشاسرموػممؼرصعونمسؾمماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمم–)بم(مم

 اظػكرمواالسؿزازمواظلعادةمبرصعمسؾممحيؿلمراؼةماظؿوحقد

 (م2غشاطم)م

مؼصفماظطؾؾةمدؾبمعـعمتـؽقسماظعؾمماظلعودي

 اظورينممألغهمحيؿلمراؼةماظؿوحقدمؾمماظورينمأغهمالمجيوزمتـؽقسماظعؾمعنمغظامماظعم13احرتاعامظؽؾؿةماظؿوحقدم،مصؼدمصدرمسيماٌادةم
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ماظقومماظورينم:اظؿادعماظدرسم

 (م1غشاطم)م

مايرعنيماظشرؼػنيماٌؾكمدؾؿانمبنمسؾداظعزؼزمممخادممتغرؼدهجواغبماظؿطؾعماظذيموردمسيمغصممؼصفماظطؾؾة

ماٌزؼدمعنماالنازاتمسيمطاصةماجملاالتم–م1

محقاهمساعرهموصققهمهؼققمتطؾعاتماظشعبمومتؽنيم–م2

متـؿقةموتـوؼعماالضؿصادم.م–م3

 (م2غشاطم)م

مؼؾنيماظطؾؾةماظطرؼؼةماٌـؾىمظالحؿػالمباظقومماظورينممععمذطرمبعضماظـواحيماظلؾؾقةماظيتمؼـؾغيماالبؿعادمسـفا

ماظطرؼؼةمشريماظلؾقؿةماظطرؼؼةماظلؾقؿة

متعطقلمحرطةماٌرورمحضورمصعاظقاتمورـقهمهويمسروضمذعؾقه

ماظؿعديمسؾىماٌؿؿؾؽاتماظعاعةمواًاصةمشارطةمسيمععرضمصينمووريناٌ

مدوءمادؿعؿالماظعؾممواظورينمزؼارةمأعاطنمأثرؼهمضدمية

ماظؿفؿفرمواظرضصمسيماظطرضاتمػدةمسروضماظؾقزرمواالظعابماظـارؼةعشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤولية: الوحدة الثالثة 
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 المسؤولية الدرس الحادي عشر  :

 (1نشاط )

 : طؿابةمأعـؾةمهلاموصقماىدولماظؿاظيمومظقة،وطؾبمعنمطلمذبؿوسةماخؿقارمغوعماٌلؤؼؼلمماظطؾؾةمإظيمذبؿوساتم،وؼ 

معـالمةاٌلؤوظقغوعم

م.ماحملاصظةمسؾىماظصؾواتماٌػروضةم)ذكصقةم(مذاتقةمةعلؤوظق

ماألدرة.مواهامماالظؿزاممجؿؿاسقةاظقةموعلؤ

م.مواظوالءماالغؿؿاءهؼققممظقةمورـقةوعلؤ

م(م2غشاطم)م

مظقاتماظيتمهؿؾفاماٌؾكمسؾدماظعزؼزمععمبقانماظلؾبم=وؤغوعماٌلمأمـمعا

مإسادةمبـاءماظدوظةماظلعودؼةم.

ماظلؾب:مالدرتجاعمحؽممأباءهموأجدادهمظؾدوظةماظلعودؼة.

مظقةماظورنم=وعلؤمهؼزمسؾىماظرشممعنمصغرمدـةمسيمهؿؾبمـمؼشرحماظطؾؾةماظصػاتماظيتمهؾىمبفاماٌؾكمسؾداظعز

م.ماظذطاء،ممممدةاظلقام،مممممايؽؿةم،اظصربم

ماٌوارـةماٌلؤوظقةماظدرسماظـاغيمسشر:

م(:1غشاط)

م.هأـمؼوضحماظطؾؾةمععـىماظوالءمباظورينموطقفمؼؽونمهؼقؼ

ماظورنمعنمضقمموعؾادئمومضواغنيموأذبادموتارؼخممبؽلمعامبرعزمإظقهماالرتؾاطوتعؿققمماالغؿؿاءػومتأطقدمماظوالءمظؾورنـم1

 ؾىمتؼدعهموازدػارهمسيمذؿىماجملاالتم.مقماظوالءمبايرصمسؾىمدالعةماظورنموايرصمسقؼهومـم2

م=ماالسؿزازبهمواجؾامورـقام،صؿامابرةمعظاػرممواالصؿكارباظورنمماالسؿزازؼعدممبـمـ

مباظوحدةم.ماالسؿزازـم1

ماظورنم.ممبـفزاتماالسؿزازـم3

م(2غشاطم)

مأؼك=طقفمؼؿقؼقماالدؿؼرارماجملؿؿعيماًاظيمعنماظعـفمواإلرػابمباظوالءمواالغؿؿاءمظؾورنمسيمر

،جقلمؼلؿطقعمصـعمعـفزاتممبؾـاءمجقلمواسيمغغرسمصقفممحبماظورنمواالغؿؿاءمظهمواظؽؾؿةمماهاد،مممهممبؽؿابماهللمودـةمردوظاالظؿزا

مورـهموحياصظمسؾقفام.

م

م

م(3غشاطم)

مأمـمؼػلرماظطؾؾةمحرصماظدوظةمسؾىمحقماظؿعؾقممظؾؿوارـنيم=

almanahj.com/sa



 
 
 
 
 
 

 

  

م.ؼةماظؿعؾقممذباغامعنمحقثمتؼدؼمماًدعاتماٌادؼةمواٌعـو

 .االسؿزازمباظورنموماالصؿكارمبهم

ماظؽاعلمهلامصقؿامؼؿعؾقمباآلتي:بمـمؼرجعماظطؾؾةمظؾـظامماألداديمظؾقؽممسنمررؼقماظرابطماإلظؽرتوغيم،مثممحيددونمرضمماٌادةمواظـصم

م شرسماظعؼقدةماإلدالعقةمسيمغػوسماظـشء.

مرضمماٌادةم:

مغصماٌادة:

متوثققمأواصرماألدرةموايػازمسؾيمضقؿفاماظعربقةمواإلدالعقة.

مرضمماٌادةم:

مغصماٌادة:

متقلرمذباالتماظعؿلمظؽلمضادرمسؾقة:

مرضمماٌادةم:

مغصماٌادة:

 جمـمؼؽؿلماظطؾؾةماظػراشاتماآلتقةم:

محؼوقماٌوارنممواجؾاتماٌوارن

مايصولمسؾىماظؿعؾقمماظعاممماظوالءمواالغؿؿاءمظؾورنم

مايؽممباظعدلموماظشورىموماٌلاواةموصقماظشرؼعةماإلدالعقةمم.ماظوالءمظؾؿؾك

مرياؼةمحؼوقماإلغلانموصقماظشرؼعةماإلدالعقةم.ماالغؿؿاءمألرضماظورنمم.

مايصولمسؾىماألعنمظؾفؿقعممم.مأداءماظواجؾاتمواٌلؤوظقاتماظورـقةم.م

مؽؾؿةماظطقؾةموماظؿـؼقفممماظؿعؾريمباظماالسؿزازمباظورنموماالصؿكارمبهم.

 

 

 

 

 

 

ماظذوقماظعامماظدرسماظـاظثمسشرم:

م(م1غشاطم)م
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مػـاكماظؽـريمعنمعظاػرماظذوقماظعاممعـل:

ماالبؿلاعةم¤إصشاءماظلالم.مممممممممممممممممممممممممممممممم¤

ماظـظاصةماظعاعة¤خػضماظصوتمممممممممممممممممممممممممممممممم¤

ماحرتاممادؾؼقةماالخرؼنمووـبمواوزػام¤تؼدؼرماالخرؼنمممممممممممممممممممممممممممممم¤

مذطر.مأربعةمعظاػرمأخرىمظؾذوقماظعاممشريمعامؼؽؿبماظطؾؾةم-أم

مـمعلاسدةمطؾارماظلنموماالؼؿام.م1

ماالدالعقة.مباألخالقـماالظؿزاممم2

مـماحرتاممساداتموتؼاظقدماجملؿؿع.م3

مـموـبماالظػازماظؾذؼؽة.4

مكاظػةمظؾذوقماظعام.بمـمؼؽؿبماظطؾؾةمثالثمعنمعظاػرماظلؾؾقةماٌ

مـماظؽؿابةمسؾىماىدرانم.1

مـمسدمماحرتامماالخرؼن.2

مبذؼؽة.مبأظػازـماظؿؾػظم3

م(م2غشاطم)م

ماـمؼؽؿبماظطؾؾةمزيسمضقمماخالضقةمؼؿؿؿعمبفاماصرادماجملؿؿعماظلعودي=

مـمعلاسدةماالخرؼنم.2ـماحرتامماالخرؼن.ممممممممممممممممممممممم1

مـماصشاءماظلالمم4.ممممممممممممممممممممممممممممممممممهالممسيمطـريمعنماخالضـماالضؿداءمباظـيبمسؾقهماظل3

مـماالبؿلاعة.5

مبمـمؼؽؿبماظطؾؾةمصؼرةمعوجزةمسنمععـىماالخالقماظعربقةمواالدالعقة.

ميبمسؾقةماظلالممحقثمضال)مإغكمظعؾىمخؾقمسظقمم(ـوصػاتماظمبأخالقؼؼؿديماٌوارنم

م(مم3غشاطم)م

ماظقةماظيتمغصتمسؾقفاماالئقةمٌنمخاظفمأدابماظذوقماظعام.أمـمعؼدارماظغراعةماٌ

م................................................................................................

مبمـماألعاطنماظعاعةماظيتمغصتمسؾقفاماالئقة.

ماظدوائرمايؽوعقةموماالدواقموماىاعاتمواٌدراسمواٌلاجد

 

 

 

 

 

 

ماظوحدةماظرابعةم:ماظؿطوع
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معػفومماظؿطوعماظدرسماظرابعمسشر:

مم(1غشاطمرضمم)ممممممم

 أؼنمتؼعمعدؼنمسيمورــاماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة= -1

متؼعمسيممشالمشربممشالماىزؼرةماظعربقةم

م=ةععاغيماظؿطوعموأخالقماٌؿطوسنيمسيمػذهمماظؼصمؼلؿـؿجماظطؾؾة-2

م.،ماإلخالصم،علاسدةماالخرؼنةاظؿضقق

مخريم(مباظرجوعماديمطؿبماظؿػلريم=معنممعاذامتعينمطؾؿةمغؾقـامعودىمسؾقهماظلالمم)م-3

مدسامربةمباظؿعوؼضمحباجؿهمألغهمربؿاجماظطعاممملمؼأطلمظلؾعهمأؼامم

م

ماذؽالماظؿطوعماظدرسماًاعسمسشر:

م(1غشاطمرضمم)

دونمإغلاغقةماظؿطوعمعؾدامأخالضيمسظقمم،مؼلؿغؾهمبعضماظـاسمألشراضمشريمدؼـقةم،موتـاسيمعؾاديمورــامعـلمذيعماألعوالمبدونمترخقصمألػدافمتؾدوماغفام

مععرصةماٌلؿػقدمايؼقؼيم.

متمطذظك=ميـلماظطؾؾةمألسؿالمتؾدومأغفامتطوسقةموػيمظقل

مذيعماألعوالمبدونمترخقصم.

م(2غشاطمرضمم)

ئمواٌقاهمواظزراسةمظؿشفريمبعضماٌـارقمسيماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمقعنمذباالتمخدعةماجملؿؿعمعامؼؼوممبهمبعضماٌوارـنيمعنماٌشرطةمسيمبراعجمموزارةماظؾ

واػؾقةمبؿـظقممػذاماظعؿلمعـلمعؾادرةم)ماشردفاموالمتؼطعفا(موعؾادرةم)مغزرسفامظــعمموذظكمظؿعزؼزماظغطاءماظـؾاتيمسيمورــامموضدمبادرتمعؤدلاتمحؽوعقةم

مبفاموعؾادرةمددؼرماًضراءم(موعؾادرةم)متشفريمعدؼـةمابفام(موعؾادرةمتأػقلمواديمسرسرم(موعؾادرةم)مإزاللم(

 عامسالضةمػذهماالسؿالماظؿطوسقةمخبدعةماظورنمواظؾقؽةمسيمراؼك= (مأ

متيم،ععاىةمعشؽؾةماظؿصقرمغؿقفةمغؼصمماٌاءم.تعزؼزماظغطاءماظـؾا

 ؼؽؿبماظطؾؾةمصؼرةمعوجزةمسنمسؿلمعنماالسؿالماظؿطوسقةموصوائدهم. (مب

مطلوةمسؿالماظـظاصةممسيمصصلماظشؿاء

مػدصفام:متعاونمودسمماظػؽةم

مدؾةمإذعارػممباإلػاغةم.اظػوائدم:متعزؼزمرابطماالخوةمواالظػةمبنيماٌلؾؿنيمواظشعورممبعاغاتفمموتؼدؼممعامحيؿاجوغهمبطرقمعـا

م

م

م

م

م

م
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ماظؿطوعمػؿقةامسشر:ماظدرسماظلادس

 (ص1غشاطم)

مميالماظطؾؾةماظػراشاتماالتقةممبامؼـادؾفا:

مصائدتهمذباظهممغوسهمماظعؿلماظؿطوسيم

مإدخالماظلرورمسؾىماٌرضىمخدعةماجملؿؿعمعؤدليمتوزؼعماظورودمسؾىماٌرضىمسيماٌلؿشػقات

ماظلرورمسؾقفمإدخالماظػرحمومخدعةماجملؿؿعمصرديمعلاسدةمذويماالحؿقاجاتماًاصةم

مإدخالماظػرحمواظلرورمسؾقفممخدعةماجملؿؿعمعؤدليمتوزؼعماٌلاسداتماظعقـقةمواٌادؼةمسؾىماظػؼراءم

مإدخالماظػرحمسؾقفممخدعةماجملؿؿعمصرديمزؼارةمطؾارماظلن

م(م2غشاطمرضمم)مممممم

مؼرربؿدمضدمأخربمعدمرؼالم،مأعا300تمداسدهمدعقدمصفؿعمظهمرؾبمأحدمرالبماٌدردةم)مغاصر(عنمزعالئهمأنمؼلاسدوهمسيمذيعمتربساممممممم

مشريمعؾالمباٌوضوعمماٌدردةمعنمأجلمأنمؼؿأطدمعنمأنمذيعماٌالمبفذهماظطرؼؼةمصققحمأممالم.موطانمخاظدممممممم

 ؼؼومماظطؾؾةمعوضفمأررافمػذهماظؼصةمععمبقانماظلؾبموصقماالتي: (مأ

مانمؼؿؾعماظؿعؾقؿاتموؼطؾبمعواصؼةماٌلؤوظنيم.ماٌشروعمىؿعماٌالموظؽنمطانمسؾقةمسؿلمغاصرم:

معنمصقةماٌشروعمىؿعماظؿربسات.مؼؿأطدطانمسؾقةمأنممسؿلمدعقدم:

مصققحمحقثماوهمظإلدارةمٌعرصةمصقةمررؼؼةمذيعماٌالمظػؽرةمغاصر.سؿلمربؿدم:

مظذظكماخؿارمسدمماٌشارطةمواظؾعدمسنمأيمعشاطلمهدث.طانمغؿقفةمسدممععرصةمصقةماظعؿلماظذيمؼؼوعونمبهممسدمماالػؿؿاممباظػؽرةمظرمبامسؿلمخاظد:
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ماظوحدةماًاعلة

ماًرائطموماظؿؼـقاتمايدؼـةم

ماظدرسماظـاعنمسشرم:ماغواعماًرائط

 

مم1غشاطم 

مأ.مأيمعنماًرؼطؿنيممتـلمدطحماألرضمطاعاًلم=..ممم

م.م(م1)اًاررةمرضمم

 
 

 
مزءًامعنمدطحماألرضم،مصؿامادممػذاماىزءم=..جم(م2)مب.ممتـلماًرؼطةمذاتماظرضمممم

ماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةم.

مج.مُؼؽؿلماظطؾؾةماظػراشاتماآلتقةم:ممم

 وػيمعنمأغواعماظظواػرماظطؾقعقةم.ماألودؼةمو،مماظلفول(مزواػرمتضارؼلقةم،معـلم:ماىؾالم،موم1متـلماًرؼطةمذاتماظرضمم) (1

م.وتلؿىمزواػرمبشرؼةم،ممزوحؼولماظغا(محؼولماظـػطم2متـلماًرؼطةم) (2

مم2غشاطم

محيددماظطؾؾةمغوعماًرؼطةمسيماىدولماآلتيم:ممم

 نــوع اخلروطـــة الظاهـــــرة

 التضاروسية بالــاجل

 اخلرائط السكانية توزوع السكان

 اخلرائط االقتصادوة ةــالزراع

 النبات الطبيعي ائشــاحلش

 اخلرائط ادلناخية احــالرو

 

 3نشاط 

ماظطؾؾةمإديماًرؼطةماظلؽاغقةم،مواًرؼطةماظلقادقةم،مواًرؼطةماالضؿصادؼةم،ماٌوجودةمسيماظدرسمثممؼؽؿؾونماٌعؾوعاتماآلتقةم:ؼـظرم

 هدؼدمثالثمعـارقمذاتمطـاصةمدؽاغقةمساظقةمسيماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةم: .مأ

ماٌـطؼةماظشرضقةم.(م3ممعـطؼةماظرؼاضم.م(2ممعـطؼةمعؽةماٌؽرعةم.م(1

 ؼدمثالثةمأغشطةماضؿصادؼةمؼزاوهلامدؽانماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةم:هد .مب

ماظصـاسةم.(م3ممماظزراسةم.م(2ممماظرسيم.م(1

 طؿابةمأمساءماظدولماجملاورةمظؾؿؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةم: .مج

خريطة 
خريطة  (1)

(2) 
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مؿـقةم.األردنم،ماظعراقم،ماظؽوؼتم،ماظؾقرؼنم،مضطرم،ماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةم،مدؾطـةمُسؿانم،ماىؿفورؼةماظق

م4غشاطم

مؼزورماظطؾؾةماٌوضعماإلظؽرتوغيمهلقؽةماإلحصاءاتماظعاعةم;معنمأجلماإلجابةمسؾىمعامؼأتيم:

 عاماٌدؼـةماظلعودؼةماألطـرمطـاصةمسيماظلؽان=.. .مأ

معـطؼةمعؽةماٌؽرعةم.

 عامأدؾابمزؼادةماظؽـاصةماظلؽاغقةمسيمتؾكماٌدؼـةم=.. .مب

معؽاغؿفاماظدؼـقةم.

مسـاصرماًرائطاظدرسماظؿادعمسشرم:م

 

 

 1نشاط 

ممُؼؽؿبمسـوانمعـادبمظؾكرؼطةم..مممم

مخاررةمدؽاغقةم.ممممم

مم2غشاطمم

معامصوائدمخطوطماظطولمودوائرماظعرضم=..مممم

 هدؼدماٌواضعمسؾىمدطحماألرضمسـدمتؼارعمخطوطماظطولمععمدوائرماظعرضم. (1

 ععرصةماظزعنمسيمزبؿؾفمجفاتماألرضم. (2

مطحماألرضم.ععرصةماٌـارقمايرارؼةمسؾىمد (3

م3غشاطمم

مػلمميؽــامصفمماًرائطمبالمعػؿاحم=مععمإبداءماظرأيمسيمأػؿقةمذظكم..مممم

م.شريمعػفوعهموالمؼؿقؼقماهلدفمعـفاالمؼعرفممربؿوىماًاررةمحقثمؼصعبمضراءةمعامهوؼهموتصؾحمممم

م4غشاطمم

م(م..50.000:مم1مبؼقاسمردمم)مدم(م6رولماظطرؼقمسؾىماًرؼطةم)مممم

 اسماظردمم=عامغوعمعؼق .مأ

ممغليبم.

معؼاممعؼقاسماظردمم.×مؼوجدماظطؾؾةمرولمػذاماظطرؼقمسؾىماظطؾقعةم،مسؾؿًامأنماٌلاصةمسؾىماظطؾقعةم>ماٌلاصةمسؾىماًرؼطةم .مب

مدم300.000>مم50.000×مم6عؼاممعؼقاسماظردمم>م×مرولماظطرؼقم>ماٌلاصةمسؾىماًاررةم

مطمم.3>مم100.000/مم300.000مظؿقوؼلماٌلاصةمسؾىماظطؾقعةم>
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مم6غشاطم

مؼلؿعنيماظطؾؾةممبدظولماظعؾاراتماآلتقةم،مثممؼلفؾونماظعـاصرمحولماًرؼطةم.م

 ُؼؾدأمبهمضؾلمردمماًرؼطةم. (1

 برمسهمُتعرفماىفاتمسؾىماًرؼطةم. (2

 ادممؼؾنيمغوعماًرؼطةم،موؼلفلمععرصةماهلدفمعـفام. (3

 رعوزمهاطممبربعمأومعلؿطقلم،مؼوضعمسيمإحدىمزواؼاماًرؼطةم. (4

 ذؾؽةمعنماًطوطماٌؿؼارعةمُتعنيمسؾىمهدؼدماٌواضعمسيماًرؼطةم. (5

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ماظدرسماظعشرونم:مادؿعؿاالتماًرؼطةموررقمغؼؾفا

مم1غشاطم

م..عنماظذؼنمؼلؿعؿؾونماًرؼطةم=مم

ممممم ماظلائحم، ماىوؼةم،ماظعلؽريم، ماظـشرة ماظؼؾطانم،معذؼع م، ماظطقار ماٌعؿاريم، م،ماٌفـدسم، ماٌوزػونمسيماٌؽاتبماظعؼارؼةماٌعؾم اٌوزػونمسيماظؾؾدؼاتم،

مواظلقاحقةموشريػام.

معاذامغلؿػقدمعنماًرؼطةم=..ممم

،مععرصةماظؽـاصةماظلؽاغقةموععرصةماظـشاطماالضؿصاديمععقـةم،مععرصةمأحواهلاماىوؼةمغلؿػقدمعـفامععؾوعاتمطـريةمأػؿفام:مععرصةمتػاصقلمتضارؼسمدوظةممم

مظظواػرماظلقادقةمظؾدوظةم.ظإلغلانموععرصةما

م

م

م

م

 العنوان

 اإلطار

 االتجاه

 اإلحداثيات

 المفتاح
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م2غشاطمم

مؼلؿـؿجماظطؾؾةمثالثةمادؿعؿاالتمظؾكرؼطةمؼلؿػقدمعـفام:مم

 ععؾمماظدراداتماالجؿؿاسقةموٌوارـةم: .مأ

 ظشرحماظدروسم. (1

 ظؿوضقحماظظواػرماظطؾقعقةمواظؾشرؼةم. (2

 ظؿقدؼدمعواضعماألعاطنم. (3

مظؿقدؼدماواهماظؼؾؾةموشريػام. (4

معذؼعماظـشرةماىوؼةم: .مب

 أحوالماظطؼسم:معـلماظرؼاحمواألعطارمواظضغطماىويم.ٌعرصةم (1

 ٌعرصةمعواسقدمذروقماظشؿسموشروبفام. (2

مٌعرصةماظرروبةمودرجاتمايرارةماظصغرىمواظعظؿىمسيماٌدنمواظعواصمموشريػام. (3

م4غشاطم

مبرأؼكم،معامأدفلمررؼؼةمظـؼلماًرؼطةم=موٌاذام=..

مادؿكداعفام.اظؿصوؼرمباظؽاعريام،موؼرجعمذظكمظلفوظةمريؾفاموم

ماظدرسماياديمواظعشرونم:ماظصورماىوؼةموادؿعؿاالتفا

م1غشاطم

مجيقبماظطؾؾةمسؾىماألدؽؾةماآلتقةم:

 ٌاذامتؾادرماظدولمإديمتصوؼرماظؽوارثماظيتمهدثمصقفامعنماىوم=.. .مأ

 يصرمحدودمعـطؼةماظؽوارثموتػاديماألضرارمضدرماٌلؿطاعم.

 امغوعمتؾكماظصورم=..ػلمذاػدتمصورُامظؾؽوارثمػذاماظعامم=موع .مب

 .مةؼرتكمظؾطاظؾ

مؼوضحماظطؾؾةمدورماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمسيمعلاسدةماٌؿضررؼنمعنماظؽوارثم. .مج

وبنيمسيمػذهمتؼدؼمماٌلاسداتماظـؼدؼةمواظعقـقةم)ماٌوادماظغذائقةموعلؿؾزعاتمرؾقةمواًقاممواظؾطاغقاتمواظؾلطم(م،مإردالمىانمظدرادةمأوضاعماٌـؽ

مانمرؾقةموشريػام.اظؾالدموى

م

م

م

م
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ماظدرسماظـاغيمواظعشرونم:ماظؿؼـقاتمايدؼـة

م1غشاطمم

معاماظعالضةمبنيمجفازمهدؼدماٌواضعم،موخطوطماظطولمودوائرماظعرضم)ماإلحداثقاتم(م=..

مؼلؿػادمعنماىفازمسيمهدؼدمإحداثقاتماٌؽانم.

م

م2غشاطم

مؼصػونماآلتيم:ؼلؿكدمماظطؾؾةمخرائطمجوجلمظؾلػرمعنماظرؼاضمإديمعؽةماٌؽرعةمو

 .طقؾوعرتممم9ح869:ممماٌلاصةمػيم:اٌلاصةمبنيماظرؼاضموعؽةماٌؽرعةم (1

 .دضقؼةمم40داساتموم7اظزعنم:مماظزعنماظذيمتلؿغرضهماظرحؾةمباظلقارةمبنيماظرؼاضموعؽةماٌؽرعةم: (2

م.مررؼقماظرؼاضمعؽةماظلرؼعمايفازمأضصرماظطرقماٌؼرتحةمبنيماظرؼاضموعؽةماٌؽرعةم: (3

ماظثمواظعشرونم:مسؾمماٌلاحةاظدرسماظـ

م1غشاطم 

مؼزورماظطؾؾةماٌوضعماإلظؽرتوغيمظؾفقؽةماظعاعةمظؾؿلاحةمثممجيقؾونمسنماآلتيم:

  عامأبرزماًدعاتماظيتمتؼدعفاماهلقؽةم=.. .مأ

 اظصورماىوؼةماظرضؿقةم. (1

 مناذجماظؿضارؼسماظرضؿقةم. (2

 اٌلحماظؾقريم. (3

مةم=..ؼذطرماظطؾؾةمأبرزماٌـؿفاتماظيتمتصدرػاماهلقؽ .مب

 .ماًرائطماظعاعة (1

 خرائطماألداسم. (2

 اًرائطماٌصورةم. (3

 اًرائطماظؾقرؼةم. (4

م2غشاطمم

معامعفامماٌلحماظؾقريماظذيمورؼهماهلقؽةماظعاعةمظؾؿلاحةمعنمخاللمزؼارةمعوضعفاماإلظؽرتوغيم=..

 إصدارمجداولماٌدمواىزرم. (1

مظؽرتوغقةمواظؾقوثماظعؾؿقةم.ذيعمبقاغاتمسؾؿقةمحبرؼةمظغرضمتدسقممععؾوعاتمغظامماٌالحةماإل (2

م
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