تحضير
الدرس الرابع
قارة أمريكا الشمالية

لمصف السابع

إعداد  /المعمم  :أمين حسين فرج اهلل

الصف :السابع

الوحدة:

الدرس :الثالث:

األولى

المتطمب األساسي :صوب ما تحتو خط :ـ

 .1تقع قارة أمريكا الشمالية في القسم الشرقي من العالم.

قارة أمريكا الشمالية

النشاط :رقم ( ) 1

اليوم :
انصف
انتاريد

().............

 .2يفصل قارة أمريكا الشمالية عن قارة آسيا مضيق جبل طارق ().............
 – 1يصنف تقسيمات أمريكا الشمالية والجنوبية

األىداف السموكية :

األَشطح و انرثراخ

األهساف

زور انًعهى

ھ1

 .2يحدد الموقع الفمكي لقارة أمريكا الشمالية

انتقىيى
زور انطانة

يميد المعمم لمدرس عن طريق رصد توقعات الطالب

ـ يشارك في استنتاج أىداف الدرس .

حول تعمميم ( استنتاج أىداف الدرس مع الطالب )

ـ إدراك مدى التقدم أثناء الدرس .

باستخدام الحوار والمناقشة واألطالس:
 .تييئة الطالب لممناقشة من خالل التأمل في خريطة
أوروبا في الكتاب المدرسي ص  30وفي األطمس ص .
 .مناقشة الطالب حول :
*تقسيمات قارة أمريكا الشمالية والجنوبية الرئيسة.
*أقسام كل تقسيم من ىذه التقسيمات
* متابعة تقدم الطالب وتقديم الدعم والتحفيز.
*تدوين استنتاجات الطمبة عمى السبورة بطريقة الخريطة

 .3يحدد الموقع الجغرافي لقارة أمريكا الشمالية

من خالل مالحظة وتأمل الخريطة الموجودة في
الكتاب صفحة  30وفي األطمس صفحة .
 * .التقسيم الجغرافي

*ما اسم األرخبيل الذي يربط بينيما

انىسائم

أزواته

السبورة

ـ الخريطة
الطبيعية

الكتاب المدرسي صفحة رقم ، 33السؤال الثاني ،اختبر نفسي

لقارة أمريكا
الشمالية

* التقسيم الثقافي المغوي.

*يذكر القارات التي يقسميا التقسيم الثقافي المغوي
* المشاركة الفاعمة.

المفاىيمية

ھ2

باستخدام إستراتيجية المالحظة غير المباشرة من خالل أطمس:

 .تييئة الطالب لممناقشة من خالل تكميف الطالب بقراءة

الموقع الفمكي لقارة أوروبا من الكتاب صفحة رقم. 31

ـ مناقشة الطالب حول الموقع الفمكي لقارة أمريكا
الشمالية .

 يشارك بأفكاره بغض النظر عن دقتيا :يتأمل الموقع الفمكي من خالل الخريطة في
األطمس ويسجل المالحظات حول :
 .يذكر درجات العرض التي تقع بينيما امتداد
قارة أمريكا الشمالية الفمكي .
 .يذكر درجات الطول التي تقع بينيما امتداد
قارة أمريكا الشمالية الفمكي .

.أطالس
.خريطة
الموقع
الفمكي لقارة
أمريكا
الشمالية

اكتة اسى انًفهىو انذي تؼثز ػُه انؼثاراخ اَتٍح -:
 ) .......... ( . 1قارج تقغ تٍٍ دائزتً ػزض ° 83 - °15ضًال خظ االستىاء ،
وتٍٍ خطً طىل °170 -°48غزب خظ غزٌُتص .

َتائجه

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انىسائم
زور انًعهى

ھ3

انتقىيى
زور انطانة

باستخدام إستراتيجية التعمم الثنائي( تحميل الخريطة).

ث
يتأمل الخريطة صفحة  31ويفكر ثم يناقش زميمو م

التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام- .

* المحيط الذي يحدىا من جية الشمال.

رعاية ع ار استنتاجات الطالب وتنظيميا والتحفيز -

* المحيط الذي يحدىا من جية الغرب.

باستخدام التعمم الثنائي :تحميل الخريطة
* متابعة تقدم الطالب وتقديم الدعم والتحفيز.
والتشجيع.

يدون المالحظات حول موقع قارة أمريكا من جية :ـ

أزواته
التحديد

بطاقة تقويم رقم ( ) 1

والتوقيع

* البحر والخميج الذي يحدىا من جية الجنوب.
* المحيط الذي يحدىا من جية الشرق.
* المشاركة الفاعمة.

تقىيى ذتايي :ـ
اكتة اسى انًفهىو -:
 ) .......... ( .2يًر أرضي يطهق عهيه أيريكا انىسطى ،
يرتط أيريكا انشًانيح تأيريكا انجُىتيح .
ب .حدود قارة امريكا الشمالية :ـ
. 1من الشمال  :المحيط ..............
 . 2من الجنوب  :خميج  ...........والبحر .............
 . 3من الشرق  :المحيط ...................
. 4من الغرب  :المحيط ....................
َشاط تيتي :ـ
يٍ انكتاب انًسرسي  /انسؤال انثانث  ،أذتثر َفسي ،صفحح () 33

غهق انًىقف انتعهيًي  :مناقشة الطالب حول ما تعمموه
من معمومات وقيم .

 المشاركة في المناقشة والحوار. -ترتيب أفكاره وفق تسمسل الدرس

لصق بطاقات العمل رقم (  ) 1عمى الدفتر

َتائجه

تطاقح عًم رقى( )1

أمامك خريطة أمريكا الشمالية ،حدد عليها كل من -:

 .1انًحٍظ األطهسً .
 .2انًحٍظ انهادئ .
 .3انًحٍظ انًتجًذ انطًانً .
 .4خهٍج انًكسٍك .
 .5انثحز انكارٌثً .

إػذاد  /انًؼهى  :أيٍٍ فزج هللا

الصف :السابع

الوحدة:

األولى

الدرس :الثالث :قارة أمريكا الشمالية

اليوم :

المتطمب األساسي :أجب بنعم أو ال :
( .1

) تعتبر قارة أمريكا الجنوبية ،أقل قارات العالم من حيث عدد الدول .

( .2

) تعتبر قارة أمريكا الجنوبية من القارات المتقدة في جميع المجاالت.

األىداف السموكية  – 1 :يعين عمى خريطة أمريكيا الشمالية الصماء أىم تضاريس القارة

النشاط :رقم ( ) 2

انصف
انتاريد
 .2يصف مناخ قارة أمريكيا الشمالية

.

 – 3يستنتج الخصائص العامة لقارة أمريكا الشمالية .

األَشطح و انرثراخ

األهساف

زور انًعهى

ھ1

انتقىيى
زور انطانة

يميد المعمم لمدرس عن طريق رصد توقعات الطالب

ـ يشارك في استنتاج أىداف الدرس .

حول تعمميم ( استنتاج أىداف الدرس مع الطالب )

ـ إدراك مدى التقدم أثناء الدرس .

باستخدام إستراتيجية التعمم التعاوني:

العمل مع فريقة والتأمل والتوقيع و النقاش :ـ

التييئة لمتعمم الفريقي من خالل (توضيح الميمة وقواعد
العمل وتوقعاتو من الطالب بعد التعمم )
ـ وضع خريطة مكبرة لقارة أمريكا الشمالية الطبيعية وسط
كل مجموعة .
 .متابعة المجموعات وتقديم التوجييات والتحفيز .
 .يرعى عرض إنجازات المجموعات لممناقشة وتقييميا .

ـ ـ يعين أىم مظاىر السطح عمى خريطة قارة أمريكا
الشمالية مستخدماً األلوان المناسبة لكل مظير

تضاريسي.

 . 1المظير األول :ـ السيول الساحمية والوسطى.
*"نير المسيسبي" "،البحيرات الخمس العظمى".

 . 2المظير الثاني :ـ المرتفعات الشرقية
* "،جبال األبالش"،ىضاب لبرادو

 . 3المظير الثالث :ـ المرتفعات الغربية :ـ
*جبال روكي  ،ىضاب كولومبيا.
* األجزاء الجنوبية "جبال سيرامادي ار"

* المشاركة الفاعمة.

انىسائم

أزواته

السبورة

خريطة
أمريكا
الشمالية
الطبيعية

بطاقة عمل رقم ()1

َتائجه

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انىسائم
زور انًعهى

ھ2

انتقىيى

باستخدام استراتيجية التعمم الثنائي.
ـ التييئة لمتعمم الثنائي من خالل توضيح الميام

 يوجو المعمم المجموعات الثنائية لتأمل نصالكتاب المدرسي ص 32مناخ القارة ،لمناقشة
 -يقدم الدعم لممجموعات والتشجيع والتحفيز

زور انطانة
يتأمل نص الكتاب ص  ، 32مناخ قارة أمريكاالشمالية
،ويفكر ثم يناقش زميمو  ،ثم يدون المالحظات حول :ـ

 . 1مناخ قارة أمريكا الشمالية في فصل الشتاء من
حيث درجة الح اررة واألمطار .

 . 2مناخ قارة أمريكا الشمالية في فصل الشتاء من

أزواته

َتائجه

.خريطة
قارٌ تيٍ يُاخ قارج أمريكا الشمالية في فصم انشتاء وفصم انصيف
لقارة أمريكا
تحسة انجسول فيًا يهي -:
الشمالية
المناخية

حيث درجة الح اررة واألمطار .

و
1
2

وجـه انًقارَـح
زرجح انحــرارج
األيطــار

صيفــــــا ً

شتـــــا ًء

 . 3األطراف الجنوبية المطمة عمى خميج المكسيك.

ھ4

باستخدام استراتيجية األسموب اإلستنتاجي.

 -يوجو المعمم المجموعات الثنائية لتأمل نص الكتاب

المدرسي ص32خصائص قارة أمريكا الشمالية ص 32
الستنتاج خصائص القارة.

 -رعاية عرض استنتاجات الطالب وتنظيميا  ،والتحفيز

والتشجيع .

يستنتج خصائص قارة أمريكا الشمالية من خالل النص

الوارد في الكتاب صفحة  32وخريطة قارة أمريكا

الشمالية السكانية بحيث  -يدون المالحظات حول
خصائص القارة:

 . 1مساحة القارة  ،عدد سكان القارة .
 - 3مناطق توزيع السكان .

الكتاب
المدرسي

أكًم انفراغ-:
.1تثهغ يساحح قارج أيزٌكا انطًانٍح .............................
ٌ.2تىسع سكاٌ قارج أيزٌكا انطًانٍح فً ثالثح دول ھً
دونح  ................ودونح ..................ودونح ..................
 . 3تتميز قارة أمريكا الشمالية بتقدميا في اإلنتاج
 ........................و .............................

. 4تعتبر من القارات المتقدمة زراعياً وصناعياً
تقىيى ذتايي :ـ أ .اذتر اإلجاتح انصحيحح يًا تيٍ انقىسيٍ :ـ

ٌ . 1جزي َهز انًسٍسثً فً ( انًزتفؼاخ انطزقٍح – انهضاب – انسهىل انساحهٍح وانىسطى )

 . 2تىجذ انثحٍزاخ انخًس انؼظًى ( وسظ انقارج – ضًال انقارج – كالھًا )
 . 3يٍ أضهز ھضاب سهسهح جثال األتالش ھضثح ( انثزاد ور– كىنىيثٍا – كىنىرادو )

 .4تُؼزف انًزتفؼاخ انغزتٍح فً أيزٌكا انطًانٍح تجثال ( األتالش – روكً – سٍزاٍَفادا )

ب  -يا انُتيجح انًترتثح عهى -:
ايتذاد انسالسم انجثهٍح ( جثال األتالش و روكً ) يٍ انطًال إنى
انجُىب فً ضزق وغزب قارج أيزٌكا انطًانٍح
َشاط تيتي :ـ

سؤال (  ( ) 2ج – د )اختبر نفسك صفحة ( ) 28
السؤال الخامس صفحة ، 33اختبر نفسي

غهق انًىقف انتعهيًي :

 -ماذا استفدنا من درس اليوم

الصق بطاقة عمل رقم ( ) 1عمى كراستك

تطاقح عًم رقى ()1

أمامك خريطة أمريكا الشمالية ،حدد عليها كل من -:

 .1انًحٍظ األطهسً .
 .2انًحٍظ انهادئ .
 .3انًحٍظ انًتجًذ انطًانً .
 .4خهٍج انًكسٍك .
 .5انثحز انكارٌثً .

إػذاد  /انًؼهى  :أيٍٍ فزج هللا

تقٍٍى انًتطهة األساسً

تقٍٍى األھذاف

صحيفح تقييى انسرس
تقٍٍى األَططح واإلجزاءاخ

تقٍٍى انىسائم

تقٍٍى انتقىٌى انًزحهً

اعداد المعمم  /أمين حسين فرج اهلل

