تحضير الدرس األوؿ

امتداد اإلسالـ في قارة آسيا

لمصؼ السابع

إعداد  /المعمـ  :أميف حسيف فرج اهلل

الوحدة:

الصؼ :السابع

الدرس :األوؿ :امتداد الدولة اإلسالمية في قارة آسيا

األولى

المتطمب األساسي :أجب بنعـ أو بال:
( .1

) يعيش الشعب الفمسطيني في دولة فمسطيف.

( .2

) ىناؾ فرؽ بيف المدينة والدولة.

األىداؼ السموكية  – 1 :يفسر مفيوـ بالدولة

اليوـ :

انصف
انراريد
 – 2يوضح ميمة النظاـ السياسي وأنشطة الدولة األخرى

 – 3يذكر عدد دوؿ العالـ

 5ػ يذكر واجباتو تجاه دولتو  ،وحقوؽ المواطنيف عمييا.

 - 4يعدد عناصر الدولة

األَشطح و انرثراخ

األهساف

زور انًعهى

ٌ1

انرمىيى
زور انطانة

يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ رصد توقعات الطالب

ػ يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس .

حوؿ تعمميـ ( استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب )

ػ إدراؾ مدى التقدـ أثناء الدرس .

باستخداـ إستراتيجية الحوار والمناقشة :

اإلجابة عف األسئمة واستقراء مفيوـ الدولة

يطرح المعمـ مجموعة أسماء لمدف وأخرى لدوؿ ثـ يسأؿ ػ يذكر أسماء مدف فمسطينية وعربية
الطالب عف ىذه األسماء وما يميز المدينة عف الدولة

ػ يعدد أسماء دوؿ عربية واسالمية.

انىسائم

باستخداـ العصؼ الذىني:

 -يتأمؿ الجممة ويشارؾ بأفكاره بغض النظر

يكتب المعمـ الجممة التالية عمى السبورة " يتولى النظاـ

عف دقتيا ويسجؿ المالحظات حوؿ التالي .:

السياسي شؤوف الدولة" ثـ يطرح السؤاؿ التالي" ماذا

 .ماىية النظاـ السياسي.

تعني لؾ ىذه الجممة؟

 .يذكر شؤوف الدولة السياسية ،االقتصادية،

أزواذه

السبورة

لوحة عمييا
أسماء مدف
ودوؿ

 .يسمي أسماء دوؿ أوروبية وأجنبية .

ٌ2

النشاط :رقـ ( ) 1

اكتب ما تدؿ عميو العبارة التالية:
) مجموعة مف األفراد يمارسوف نشاطيـ

(

عمى اقميـ جغرافي محدد ويخضعوف لنظاـ سياسي معيف يتولى
شؤوف الدولة.

رسـ لخريطة
العصؼ
الذىني

بـ تفسر :أىمية إشراؼ الدولة عمى األنشطة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.

االجتماعية

ٌ3

باستخداـ التعمـ الثنائي :تحميؿ الخريطة

يتأمؿ حريطة العالـ السياسية ثـ يدوف المالحظات

ػ يوجو المعمـ الطالب نحو خريطة العالـ السياسية في

حوؿ :

ػ متابعة تقدـ الطالب وتقديـ الدعـ والتحفيز .

 -المشاركة الفاعمة في مناقشة ما تـ التوصؿ إليو.

األطمس

 -عدد الدوؿ في كؿ قارة

يفكر ويتأمؿ ويجيب ويناقش

ػ خريطة

اجب بنعـ أو بال:

العالـ

(

) بمغ عدد دوؿ العالـ  194دولة نياية 2012ـ.

السياسية

(

) تمثؿ فمسطيف والفاتيكاف عضواف رئيساف في

ػ أطمس

األمـ المتحدة.

َرائجه

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انىسائم
زور انًعهى

ٌ4

زور انطانة

باستخداـ إستراتيجية التعمـ التعاوني:

 -يستنتج عناصر الدولة مف خالؿ:ػ

 -يقسـ طالب الفصؿ إلى مجموعات ويحدد

 -يربط عنصر الدولة بمضموف الصورة

أدوار الطالب حسب رغباتيـ (قائد-مسجؿ)....

ص 4مف الكتاب المدرسي.

 -توزيع صورة موضح عمييا عناصر الدولة

ػ العمؿ مع فريقو والبحث والنقاش .

 -تنظيـ العمؿ داخؿ كؿ مجموعة وتقديـ الدعـ

 -يعرض قائد الفريؽ انجاز مجموعتو

باستخداـ إستراتيجية الحوار والمناقشة:

ػ يذكر الواجبات التي تقع عميو تجاه دولتو

ػ تييئة الطالب لممناقشة

ػ يعدد الحقوؽ التي يتمتع بيا مع اآلخريف

عمى المجموعات لمتعرؼ إلييا .

والتحفيز
ٌـ 5

انرمىيى

ػ مناقشة الطالب حوؿ الواجبات التي تقع عمى
عاتقو تجاه دولتو  ،وعمى حقوقو فييا .

ػ تعزيز مبادئ حقوؽ االنساف مف خالؿ الحقوؽ

ػ االلتزاـ بقواعد العمؿ في مجموعات .
لمنقاش وعرضيا أماـ الطالب.

ػ ربط قيـ حقوؽ اإلنساف بحقوؽ الفرد
وواجباتو .

أزواذه
صورةمكبرة صماء
تمثؿ
عناصر
الدولة
ورؽ
برستؿ
أقالـ

َرائجه

اكتب ما تدؿ عميو العبارات التالية:
) مف عناصر الدولة ويتكوف مف المواطنيف

(

الذيف يتمتعوف بجنسية الدولة وتربطيـ رابطة الوالء
واالنتماء.

) يشمؿ اإلقميـ األرضي والمائي والجوي

(
لمدولة
(

) ميمتيا اإلشراؼ عمى تنظيـ أمور

الجماعة وتمارس الحكـ عمى األرض والسكاف.

صنف المفردات التالية إلى حقوق وواجبات-:
(الوالء واالنتماء ـ الجنسية ـ المشاركة في الحكم ـ احترام
القوانين ـ المساواة في الحقوق ـ الدفاع عن الوطن)

الحقوؽ

الواجبات

والواجبات .

ذمىيى ذرايي :ـ
تطالح عًم رلى (  ) 1السؤاؿ األوؿ

َشاط تيري :ـ
تطالح عًم رلى ( 1

إعساز  /انًعهى  :أييٍ فرج هللا
غهك انًىلف انرعهيًي  :مناقشة الطالب حوؿ
ما تعمموه مف معمومات وقيـ .

) السؤاؿ الثاني ،الثالث

 المشاركة في المناقشة والحوار. -ترتيب أفكاره وفؽ تسمسؿ الدرس

إعساز  /انًعهى  :أييٍ فرج هللا

َشاط 1
السؤال األول // :اشكر انعُاصر انري يجة أٌ ذرىفر في انسونح يسرُرجا ً نها يٍ ذالل انشكم -:
............................................. .1
............................................. .2
.............................................. .3
............................................. .4
............................................. .5
............................................. .6

السؤال الثاني " // :ال يًكٍ أٌ َطهك عهى أراضي انسهطح انىطُيح انفهسطيُيح يصطهح زونح "اثثد شنك .

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

السؤال الثالث // :اكتب ما تعرفه عن :
الدولة :ـ

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

إػذاد  /اٌمؼٍم  :أمٕه فرج هللا

الصؼ :السابع

الوحدة:

الدرس :األوؿ :امتداد الدولة اإلسالمية في قارة آسيا

األولى

المتطمب األساسي :أجب بنعـ أو بال:

اليوـ :

انصف
انراريد

( .1

) القارة أكبر مف الدولة .

( .2

) جميع قارات العالـ مأىولة بالسكاف .

األىداؼ السموكية  – 1 :يفسر مفيوـ القارة

 – 2يعيف قارات العالـ عمى الخريطة

 - 4يحدد عمى الخريطة أىـ خطوط الطوؿ ودوائر العرض

 – 3يعرؼ خطوط الطوؿ ودوائر العرض
 - 5يستنتج أىمية خطوط الطوؿ ودوائر العرض

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انرمىيى
انىسائم

زور انًعهى

ٌ1

النشاط :رقـ ( ) 2

زور انطانة

يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ رصد توقعات الطالب

ػ يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس .

حوؿ تعمميـ ( استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب )

ػ إدراؾ مدى التقدـ أثناء الدرس .

باستخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني :

يكتب المعمـ عبارة (القارة ) داخؿ دائر ثـ يسأؿ:

"ماذا تعني لؾ ىذه الكممة "

 .يدوف كافة أفكار واستجابات الطالب.

 .يحمؿ أفكار الطالب باستبعاد األفكار الخطأ ويعتمد الصحيحة.

 .يشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ لمقارة .

يشارؾ بأفكاره بغض النظر عف دقتيا.
يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيوـ
ويثبت األفكار المنتمية.

أزواذه
السبورة

خريطة
العالـ
الصماء

ضع المصطمح :ػ
( )..............ىي عبارة عف كتمة كبيرة مف اليابس تحتوي عمي

ا
تضريس متنوعة مثؿ الجباؿ واليضاب والسيوؿ وتحيط بيا المياه كمياً
أو جزئياً .

يشارؾ في صياغة مفيوـ القارة
يق أر مفيوـ القارة قراءة صحيحة.

 .يدوف التعريؼ عمى السبورة ويعيد قراءتو.

ٌـ 2

باستخداـ الحوار والمناقشة واألطالس:
 .تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ التأمؿ في خريطة
العالـ الطبيعية في األطمس .

مف خالؿ مالحظة وتأمؿ الخريطة في الكتاب صفحة. 5
 .يعدد قارات العالـ المأىولة بالسكاف .
 .يذكر القارة غير المأىولة بالسكاف .

ػػػ يعيف قارات العالـ عمى خريطة العالـ الصماء.

 .مناقشة الطالب حوؿ قارات العالـ المأىولة بالسكاف

* يحدد موقع فمسطيف .

.يذكر القارة التي تنتمي إلييا فمسطيف

استنتاج القواسـ المشتركة بيف ىذه القارات .

والغير مأىولة

*التوقيع عمى الخريطة

 .ربط قيـ حقوؽ اإلنساف بيذه القواسـ.

خريطة
العالـ

الصماء
.أطمس

تطالح ػمً رلم ()1

َرائجه

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انىسائم
زور انًعهى

ٌـ3

انرمىيى

باستخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني :

يكتب المعمـ عبارة (خطوط الطوؿ ودوائر العض ) داخؿ دائرة ثـ يسأؿ:

"ماذا تعني لؾ ىذه المفاىيـ "

 .يدوف كافة أفكار واستجابات الطالب.

 .يحمؿ أفكار الطالب باستبعاد األفكار الخطأ ويعتمد الصحيحة.
 .يشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ لخطوط الطوؿ ودوائر العرض

زور انطانة
يشارؾ بأفكاره بغض النظر عف دقتيا.

*يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيوـ
ويثبت األفكار المنتمية.

*يشارؾ في صياغة مفيوـ لخطوط الطوؿ ودوائر العرض

*يق أر مفيوـ خطوط الطوؿ ودوائر العرض قراءة صحيحة.

أزواذه

َرائجه

.الكرة األرضية
.مخطط عمى
السبورة يمثؿ

خطوط الطوؿ
ودوائر العرض

ضع المصطمح :ػ
( )............خطوط ودوائر وىمية  ،رسميا العمماء عمى الخرائط
والمجسمات بيدؼ تحديد المواقع بدقة

 .يدوف التعريؼ عمى السبورة ويعيد قراءتو.

ٌـ
5+4

باستخداـ إستراتيجية التعمـ اؿثنائي واإلستنتاجي
( تحميؿ خريطة خطوط الطوؿ ودوائر العرض).
التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ توضيح المياـ- .
* متابعة تقدـ الطالب وتقديـ الدعـ والتحفيز.
رعاية استنتاجات الطالب وتنظيميا والتحفيز -
والتشجيع.

ث
يتأمؿ الخريطة صفحة  22ويفكر ثـ يناقش زميمو ـ
يدوف المالحظات حوؿ:

* عدد خطوط الطوؿ
*خط الطوؿ الرئيس .
*عدد دوائر العرض

الكرة
األرضية

بطاقة عمؿ رقـ ( ) 2

خريطة
العالـ الفمكية

*دوائر العرض الرئيسة
*أىمية خطوط الطوؿ ودوائر العرض .

ذمىيى ذرايي :ـ

صوب ما تحتو خط :

 . 1عدد قارات العالـ المأىولة بالسكاف سبعة

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

 . 3تقع فمسطيف في قارة أفريقيا

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

 . 2القارة غير المأىولة بالسكاف ىي قارة أوقيانوسيا ).......(.
. 4دائرة العرض الرئيسة ىي خط جرينتش

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

بـ تفسر* أىمية خطوط الطوؿ ودوائر العرض .

َشاط تيري :ـ
بطاقة عمؿ رقـ ( ) 3

غهك انًىلف انرعهيًي  :مناقشة الطالب حوؿ

ما تعمموه مف معمومات وقيـ .

اٌمىالشح فٓ اٌمشاروح َاٌحُار

إعساز  /انًعهى  :أييٍ فرج هللا

تطالح رلى ()1

أيايك ذريطح انعانى ،حسز عهيها يا ذشير إنيه األرلاو -:

 . 1قارة .............................
 . 2قارة .............................
 . 3قارة .............................
 . 4قارة .............................
 . 5قارة .............................
 . 6قارة .............................

تطالح رلى ( )2انسؤال األول :ـ

 //اكتب ما تشير إليو األرقاـ عمى الشكؿ التالي :ػ

ذطىط ........................
 .1خظ........................
 .2جٍح........................
 .3جٍح........................
 .4اٌمطة......................
 .5اٌمطة......................
تطالح رلى ( )3انسؤال األول :ـ  //صنؼ القارات بحسب الجدوؿ :ػ
موقع القارة بالنسبة لخط االستواء وخط جرينتش

شماؿ خط االستواء
جنوب خط االستواء
شرؽ خط جرينتش
غرب خط جرينتش
يمر منيا خط االستواء
يمر منيا خط جرينتش

القارة

زوائر ........................
 .1خظ ............................
 .2مذار ..........................
 .3اٌذائرج ........................
 .4مذار ..........................
 .5اٌذائرج .........................
القارة

القارة

الوحدة:

الصؼ :السابع

الدرس :األوؿ :امتداد الدولة اإلسالمية في قارة آسيا

األولى

النشاط :رقـ ( ) 3

اليوـ :

المتطمب األساسي :صوب ما تحتو خط :
انصف
 .1وقوع الدولة بيف خطوط الطوؿ ودوائر العرض يسمى الموقع الجغرافي ( )..........انراريد
 .2تقع فمسطيف قي قارة أفريقيا .

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

 – 2يفسر مفيوـ الموقع الجغرافي .

األىداؼ السموكية  – 1 :يفسر مفيوـ الموقع الفمكي .

 – 3يحدد الموقع الفمكي لقارة آسيا عمى الخريطة

األَشطح و انرثراخ

األهساف

زور انًعهى

ٌ
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 .4يحدد الموقع الجغرافي لقارة آسيا عمى الخريطة

انرمىيى
زور انطانة

يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ رصد توقعات الطالب

ػ يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس .

حوؿ تعمميـ ( استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب )

ػ إدراؾ مدى التقدـ أثناء الدرس .

باستخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني :

يكتب المعمـ عبارة (الموقع الفمكي  ،الموقع الجغرافي ) داخؿ دائرة ثـ
يسأؿ:

"ماذا تعني لؾ ىذه المفيوـ "
 .يدوف كافة أفكار واستجابات الطالب.

 .يحمؿ أفكار الطالب باستبعاد األفكار الخطأ ويعتمد الصحيحة.

يشارؾ بأفكاره بغض النظر عف دقتيا.

*يساىـ في استبعاد األفكار غير المنتمية لممفيوـ
ويثبت األفكار المنتمية.

*يشارؾ في صياغة مفيوـ الموقع الفمكي  ،الموقع الجغرافي

انىسائم

أزواذه

السبورة

خريطة
أوروبا
الطبيعية

ضع المصطمح :ػ
 )........... (. 1موقع المكاف بالنسبة لخطوط الطوؿ ودوائر
العرض .
. 2موقع مكاف ما  ،بالنسبة لميابس ،والمسطحات المائية

*يق أر مفيوـ الموقع الفمكي  ،الموقع الجغرافي قراءة صحيحة.

المجاورة .

 .يشجع الطالب عمى صياغة تعريؼ الموقع الفمكي  ،الموقع الجغرافي

 .يدوف التعريؼ عمى السبورة ويعيد قراءتو.

ٌ3

باستخداـ استراتيجية المالحظة غير المباشرة مف خالؿ أطمس:

 .تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ تكميؼ الطالب بقراءة

الموقع الفمكي لقارة آسيا مف الكتاب صفحة رقـ. 7

ػ مناقشة الطالب حوؿ الموقع الفمكي لقارة آسيا .
.يناقش الطالب حوؿ عدد خطوط الطوؿ ودوائر العرض
التي تمر في القارة .

 يشارؾ بأفكاره بغض النظر عف دقتيا :يتأمؿ الموقع الفمكي مف خالؿ الخريطة في األطمس ويسجؿ

المالحظات حوؿ :

 .يذكر درجات العرض التي تقع بينيما امتداد قارة آسيا الفمكي

 .يذكر درجات الطوؿ التي تقع بينيما امتداد قارة آسيا الفمكي .

 .يستنتج عدد خطوط الطوؿ ودوائر العرض التي تمر بالقارة .

.أطالس
.خريطة
الموقع
الفمكي لقارة
آسيا

اذرر اإلجاتح انصحيحح يًا تيٍ انمىسيٍ فيًا يأذي :ـ

 1ـ ذمرذ آسيا فٍىٕا ً تٕه دائرذٓ ػرض  .......جىُب خظ االصرُاء
إٌّ  ....... .شماًٌ

(  10ـ  38 / 83ـ  34 / 35ـ ) 80
 2ـ ذمرذ آسيا فٍىٕا ً تٕه خطٓ طُي . ....غرب خظ جرٔىرش
إٌّ  ........إٌّ اٌشرق مىً .
(  25ـ  10 / 180ـ  17 / 60ـ ) 51
** بطاقة رقـ ( 1ـ.ـ) لمطمبة الموىوبيف

َرائجه

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انرمىيى
انىسائم

زور انًعهى

زور انطانة
ث
يتأمؿ الخريطة صفحة  22ويفكر ثـ يناقش زميمو ـ

ٌ4

يدوف المالحظات حوؿ:

باستخداـ إستراتيجية التعمـ اؿثنائي( تحميؿ الخريطة).
باستخداـ التعمـ الثنائي :تحميؿ الخريطة
التييئة لمتعمـ الثنائي مف خالؿ توضيح المياـ- .
* متابعة تقدـ الطالب وتقديـ الدعـ والتحفيز.
رعاية ع ار استنتاجات الطالب وتنظيميا والتحفيز -
والتشجيع.

* المحيط الذي يحدىا مف جية الشماؿ.

* المحيط الذي يحدىا مف جية الجنوب.

أزواذه
ػ الخريطة
الطبيعية
لقارة أوروبا

بطاقة عمؿ رقـ ( ) 2

* سمسمة الجباؿ والمضيقيف الذيف يحدىا مف جية

الغرب.

* المحيط والمضيؽ الذي يحدىا مف جية الشرؽ.

* المضيؽ الذي يفصميا عف قارة أمريكا الشمالية.
* سمسمة الجباؿ التي تفصميا عف قارة أوروبا.

* البحر والقناة التي تفصؿ قارة آسيا عف قارة أفريقيا
*الجية التي تقع فييا فمسطيف بالنسبة لقارة آسيا .
*مساحة فمسطيف .

* المشاركة الفاعمة.

ذمىيى ذرايي :ـ
اذرر انًصطهح انًُاسة يًا تيٍ انمىسيٍ فيًا يأذي -:
( تٕروج – اٌمُلغ اٌفٍىٓ – اٌمُلغ اٌجغرافٓ )
 )...............(. 1لارج ذمرذ مه دائرج ػرض °10جىُب خظ
االصرُاء إٌّ  °83شماًٌ َتٕه خطٓ طُي  °25إٌّ  °180شرق
خظ جرٔىرش .
 )..............( . 2مُلغ اٌمىان صُاء وان ( لارج أَ دٌَح أَ مذٔىح )
تاٌىضثح ٌٍٕاتش َاٌمضطحاخ اٌمائٕح اٌمجاَرج .
 ) ............ ( . 3مضٕك ٔفصً تٕه لارذٓ آصٕا َأمرٔىا اٌشمإٌح .

َشاط تيري :ـ
مه اٌىراب اٌمذرصٓ  /اٌضؤاي األَي ص  12ومطح أ ،ب،
أخرثر وفضٓ .
غهك انًىلف انرعهيًي  :مناقشة الطالب حوؿ ما تعمموه
مف معمومات وقيـ .

 المشاركة في المناقشة والحوار. -ترتيب أفكاره وفؽ تسمسؿ الدرس

إعساز  /انًعهى  :أييٍ فرج هللا

َرائجه

تطالح 1و .و

"إشا كاَد لارج آسيا ذًرس تيٍ زائرج عرض  ° 10جُىب ذظ االسرىاء إنى  ° 83شًانه
وتيٍ ذطي طىل  ° 25إنى  ° 180شرق ذظ جريُرش " احسة :ـ
أ .ػذد دَائر اٌؼرض اٌرٓ ذمر فٓ اٌمارج  ..............................دائرج .
ب .ػذد خطُط اٌطُي اٌرٓ ذمر فٓ اٌمارج  ...........................خظ .

تطالح رلى ()1

أيايك ذريطح لارج آسيا ،حسز عهيها يا ياذي -:

 .1اٌمحٕظ اٌمرجمذ اٌشمآٌ
 .2اٌمحٕظ اٌٍادْ
 .3مضٕك تٕروج
. 4اٌمحٕظ اٌٍىذْ
 .5صٍضٍح جثاي أَراي
 .6مضٕك اٌثضفُر
 .7اٌثحر اٌمرُصظ
 .8اٌثحر األحمر
 .9خظ .....................
 .10فٍضطٕه

إعساز  /انًعهى  :أييٍ فرج هللا

الصؼ :السابع

الوحدة:

األولى

الدرس :األوؿ :امتداد الدولة اإلسالمية في قارة آسيا

المتطمب األساسي :أجب بنعـ أو ال :
( .1

) اتساع القارة يؤدي إلى تنوع مظاىر السطح .

( .2

) يمتاز مناخ فمسطيف باالعتداؿ بشكؿ عاـ .

زور انًعهى

 . 5يصؼ مناخ فمسطيف .

انرمىيى
زور انطانة

يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ رصد توقعات الطالب

ػ يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس .

حوؿ تعمميـ ( استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب )

ػ إدراؾ مدى التقدـ أثناء الدرس .

باستخداـ استراتيجية األسموب اإلستنتاجي.

 -يوجو المعمـ الطالب لتأمؿ خريطة الكتاب المدرسي ص7

مناخ القارة وخريطة قارة آسيا الطبيعية الستنتاج أسباب تنوع

مظاىر السطح والمناخ في قارة آسيا .

 -رعاية عرض استنتاجات الطالب وتنظيميا  ،والتحفيز والتشجيع

ٌ2

 . 2يتعرؼ عمى مظاىر السطح في قارة آسيا

 .3يعيف عمى خريطة قارة آسيا أىـ التضاريس

األَشطح و انرثراخ

األهساف

ٌ1

اليوـ :

انصف
انراريد

األىداؼ السموكية  – 1 :يفسر تنوع مظاىر السطح في قارة آسيا .
 .4يستنتج العوامؿ المؤثرة في مناخ قارة آسيا

النشاط :رقـ ( ) 4

يتأمؿ خريطة قارة آسيا ص 7الستنتاج :ػ

يدوف المالحظات حوؿ:

 .ما اكبر القارات مساحة .

 .أثر اتساع قارة آسيا وامتدادىا عمى مظاىر السطح

انىسائم

أزواذه

َرائجه

السبورة

خريطة
صماء لقارة

ما النتائج المترتبة على :ـ

.اتساع قارة آسيا وامتدادىا .

آسيا

والمناخ .

باستخداـ الحوار والمناقشة واألطالس:

مف خالؿ مالحظة وتأمؿ الخريطة الموجودة في

 .تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ التأمؿ في خريطة

الكتاب صفحة  22وفي األطمس صفحة .

أوروبا في الكتاب المدرسي ص  7وفي األطمس ص .

.يحدد المظير التضاريسي السائد في قارة آسيا

 .مناقشة الطالب عف مظاىر السطح المكونة لقارة آسيا

.يستنتج مظاىر السطح الواردة في الخريطة مف

 ،وتدوينيا عمى السبورة بطريقة الخريطة المفاىيمية

خالؿ األلواف المعبرة عنيا

اذرر يٍ انًجًىعح [ أ ] يا يُاسثها يٍ انًجًىعح [ ب ] فيًا يأذي -:
[ب]
[أ]
( ) اٌرثد .
 . 1أػٍّ لمح جثٍٕح فٓ اٌؼاٌم َذُجذ فٓ دٌَح وٕثاي
( ) إفرٔضد .
 . 2أػٍّ ٌضاب اٌؼاٌم َذُجذ فٓ دٌَح اٌصٕه
( ) األواضُي .
 . 3ذُجذ ٌضثح  .....فٓ اٌٍىذ
( ) اٌذوه .
 . 4ذُجذ ٌضثح  ....فٓ ذروٕا
( ) وجذ .
 . 5ذُجذ ٌضثح  ....فٓ اٌممٍىح اٌؼرتٕح اٌضؼُدٔح
( ) اٌجرمك
 . 6أػٍّ لمم جثاي فٍضطٕه جثً

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انىسائم
زور انًعهى

ٌ3

باستخداـ إستراتيجية التعمـ اؿتعاوني:

زور انطانة
العمؿ مع فريقة والتأمؿ والتوقيع و النقاش :ػ

التييئة لمتعمـ اؿفريقي مف خالؿ (توضيح الميمة وقواعد

ػ ػ يعيف أىـ مظاىر السطح عمى خريطة قارة آسيا

ػ وضع خريطة مكبرة لقارة آسيا الطبيعية وسط كؿ

* الجباؿ " قمة إفرست  ،جبؿ الجرمؽ "

العمؿ وتوقعاتو مف الطالب بعد التعمـ )
مجموعة .
 .متابعة المجموعات وتقديـ التوجييات والتحفيز .
 .يرعى عرض إنجازات المجموعات لممناقشة وتقييميا .

ٌ4

انرمىيى

باستخداـ استراتيجية األسموب اإلستنتاجي.
 يوجو المعمـ المجموعات الثنائية لتأمؿ نصالكتاب المدرسي ص 8مناخ القارة وخريطة قارة
آسيا المناخية ص  8الستنتاج أثر التضاريس عمى

وشتاء مف حيث الح اررة
مناخ قارة آسيا صيفًا
ً
واألمطار .

 رعاية عرض استنتاجات الطالب وتنظيميا ،والتحفيز والتشجيع .

مستخدماً األلواف المناسبة لكؿ مظير تضاريسي.

أزواذه

َرائجه

.خريطة
لقارة آسيا
الطبيعية

بطاقة عمؿ رقـ ()1

* اليضاب"التبت ،الدكف ،األناضوؿ نجد "

* السيوؿ الساحمية والفيضية" .قياـ الحضارات "
* المشاركة الفاعمة.

يتأمؿ خريطة قارة أوروبا الصورة ص 8ونص الكتاب

ص  8الستنتاج أثر التضاريس عمى مناخ قارة آسيا

يدوف المالحظات حوؿ درجات الحرارة وسقوط األمطار:

درجات الحرارة:ػ
.صيفاً :

 .ارتفاع درجات الح اررة في المناطؽ الجنوبية مف القارة.
شتاء :ػ
ً .
 .انخفاض درجات الح اررة في المناطؽ الشمالية مف القارة

.األجزاء األكثر برودة في القارة .

سقوط األمطار عمى القارة :ػ
صيفاً :ػ

.مناطؽ سقوط األمطار الصيفية .
 .رياح "األعاصير المدارية"
شتاء :ػ
ً .
.سقوط األمطار مركزة عمى المناطؽ الغربية .

الكتاب
المدرسي

أ.لارٌ تيٍ يُاخ لارج آسيا في فصم انشراء وفصم انصيف
تحسة انجسول فيًا يهي -:
و
1
2

وجـه انًمارَـح
زرجح انحــرارج
األيطــار

صيفــــــا ً

شرـــــا ًء

ب .بـ تفسر :ػ
. 1ارتفاع درجات الح اررة صيف ًا في المناطؽ الجنوبية ،
وانخفاضيا في المناطؽ الشمالية .

األَشطح و انرثراخ

األهساف

زور انًعهى
ٌ5

باستخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني:
.الصفة الغالبة عمى مناخ فمسطيف .
.فصؿ سقوط المطر عمى فمسطيف .
.أسباب سقوط األمطار عمى فمسطيف .

انرمىيى
زور انطانة

يشارؾ بأفكاره واإلجابة على األسئمة
ػ يذكر الصفة الغالبة عمى مناخ فمسطيف
ػ يسمي فصؿ سقوط المطر عمى فمسطيف.

انىسائم

أزواذه

خريطة

بـ تفسر :

فمسطيف

شتاء .
سقوط األمطار عمى فمسطيف
ً

التضاريسية

شتاء .
 .يفسر سقوط األمطار عمى فمسطيف
ً

ذمىيى ذرايي :ـ

أ " .لياو ألسو انحضاراخ في لارج آسيا في انسهىل انفيضيح "

اثثد شنك
ب.ضع المصطمح :ػ
( ).................. ...رياح سريعة تتراوح سرعتيا ما بيف
 350 – 100كـ  /في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة

َشاط تيري :ـ
يٍ انكراب انًسرسي  /انسؤال انرايس ص  12أذرثر َفسي

غهك انًىلف انرعهيًي  :مناقشة الطالب حوؿ ما تعمموه
مف معمومات وقيـ .

 المشاركة في المناقشة والحوار. -ترتيب أفكاره وفؽ تسمسؿ الدرس

إعساز  /انًعهى  :أييٍ فرج هللا

َرائجه

تطالح رلى ()1

أيايك ذريطح لارج آسيا انصًاء  ،حسز عهيها يا يأذي //:

 .1جثاي اٌٍمالٔا
ٌ .2ضثح األواضُي
ٌ .3ضثح اٌذوه
ٌ. 4ضثح اٌرثد
ٌ. 5ضثح وجذ
. 6وٍر اٌفراخ
. 7جثً اٌجرمك فٓ فٍضطٕه

إعساز  /انًعهى  :أييٍ فرج هللا

الصؼ :السابع

الوحدة:

الدرس :األوؿ :امتداد الدولة اإلسالمية في قارة آسيا

األولى

المتطمب األساسي :أجب بنعـ أو ال :

 .2مدينة القدس أقدـ مدينة في التاريخ .

األىداؼ السموكية  – 1 :يوضح أىـ الخصائص التي تميز قارة أسيا

اليوـ :

انصف
انراريد

 .1أكثر بحار العالـ مموحة ىو البحر المتوسط (. ).................
().................

 – 2يبف أىمية البحر الميت

 .4يعيف عمى خريطة صماء لقارة أسيا أىـ التناقضات التي تتميز بيا القارة

زور انًعهى

ٌـ2

 – 3يستنتج تعدد الموانئ الطبيعية في قارة أسيا
 – 5يذكر أىـ النشاطات االقتصادية في قارة أسيا

األَشطح و انرثراخ

األهساف

ٌ1

النشاط :رقـ ( ) 5

انرمىيى
زور انطانة

يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ رصد توقعات الطالب

ػ يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس .

حوؿ تعمميـ ( استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب )

ػ إدراؾ مدى التقدـ أثناء الدرس .

باستخداـ أسموب تدريس الصور:
*قبل :يقوم المعلم بتهيئة التالميذ للموقف الصفي مثال( :افتح
الكتاب  9أمامك ثالثة صور ٌمظاٌر ذضارٔضٕح مخرٍفح ٌمارج
آصٕا تأملها جيدا ًا للتعرف على خصائص القارة .
* أثناء :إتاحة الفرصة كاملة للطالب لكي يتأملوا الصور في
ضوء المعطيات المسبقة مع متابعة
أداء الطالب والتشجيع وإثارة الدافعية.
*بعد :مناقشة الطالب وفق المعطيات المحدد لهم مسبقا ًا مع
إضافة أسئلة باعثة على التفكير
والتأمل ،والربط بالواقع والمهارات الحياتية.
* تنفيذ التقويم التكويني والتغذية الراجعة.

.التأمؿ والتفكير واإلجابة واالستفسار

 .أبرد منطقة في قارة آسيا .

باستخداـ أسموب العصؼ الذىني:

يفكر ويتأمؿ ويجيب ويناقش

يكتب المعمـ الجممة التالية عمى السبورة" "يقع البحر
الميت بيف فمسطيف واألردف " ثـ يطرح السؤاؿ التالي" ما
ىي أىمية البحر الميت؟

.توظيؼ الصور في الكتاب المدرسي ،ومناقشة
التالميذ حوليا بحيث :

انىسائم

أزواذه

السبورة

 .صور الكتاب
ص 46

اختر مف المجموعة [ أ ] ما يناسبيا مف المجموعة [ ب ] فيما يأتي -:
[أ]

 .أعمى قمة جبمية في قارة آسيا

 . 1أعمى بقاع األرض ىي

 .أحر منطقة في العالـ

 . 3أبرد مناطؽ العالـ ىي

 .أخفض منطقة في العالـ .

 .مكاف البحر الميت .
.نسبة األمالح في البحر الميت .
.تناقص مساحة البحر الميت وانخفاض منسوب
مياىو .

َرائجه

[ب]

( ) البحر الميت .

 . 2أخفض بقاع األرض ىي

( ) قمة إفريست .

 . 4أكثر مناطؽ العالـ ح اررة

( ) سيوؿ سيبيريا .

بـ تفسر :ػ

( ) صحراء الربع الخالي .

 .يتعرض البحر الميت إلى التناقص في مساحتو .

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انىسائم
زور انًعهى

ٌ3

باستخداـ استراتيجية األسموب اإلستنتاجي.
ػ يناقش المعمـ الطالب حوؿ أسباب نشأة األسطوؿ .

 رعاية عرض استنتاجات الطالب وتنظيميا ،والتحفيز والتشجيع .

ٌـ4

باستخداـ إستراتيجية التعمـ اؿتعاوني:

زور انطانة
.التأمؿ والتفكير واإلجابة واالستفسار
.يبدي رأيو في مبررات ودواعي نشأة األسطوؿ .

لقارة آسيا

.يذكر إنجازات األسطوؿ اإلسالمي في الفتوحات

الطبيعية

العمؿ مع فريقة والتأمؿ والتوقيع و النقاش :ػ

ػ وضع خريطة مكبرة لقارة آسيا الطبيعية وسط كؿ

* الجباؿ " قمة إفرست  ،جبؿ الجرمؽ "

 .متابعة المجموعات وتقديـ التوجييات والتحفيز .
 .يرعى عرض إنجازات المجموعات لممناقشة وتقييميا .
باستخداـ إستراتيجية الحوار والمناقشة:
 .تييئة الطالب لممناقشة مف خالؿ طرح األسئمة التالية:ػ

مستخدماً األلواف المناسبة لكؿ مظير تضاريسي.

لقارة آسيا
الطبيعية

بطاقة عمؿ رقـ ( )1

* سيوؿ سيبيريا

* المشاركة الفاعمة.

يفكر ويستنتج ،ثـ يجيب عمى أسئمة المعمـ.

الكتاب

 .نسبة األراضي الزراعية في قارة آسيا بالنسبة لمعالـ

المدرسي

. 1تمتمؾ قارة آسيا ما نسبتو  % ..............مف األراضي

. .خريطة

. 2الزراعية مف مساحة األراضي الزراعية في العالـ .

لقارة آسيا

. 3مف المحاصيؿ الزراعية التي تنتجيا قارة آسيا  .....و ...

السياسية

. 4مف الثروات المعدنية في قارة آسيا  ..........و ..........

 .نسبة األراضي الزراعية في قارة آسيا بالنسبة لمعالـ
 .الثروات المعدنية في قارة آسيا.

 .أىـ الثروات المعدنية في قارة آسيا.

 .دوؿ قارة آسيا المتطورة في الصناعة .

.تعرجات سواحؿ قارة آسيا .

.خريطة

* اليضاب"التبت ،الدكف ،األناضوؿ نجد "

.

 .المحاصيؿ الزراعية في قارة آسيا.

ما النتائج المترتبة عمى :ػ

اإلسالمية .

التييئة لمتعمـ اؿفريقي مف خالؿ (توضيح الميمة وقواعد

مجموعة .

أزواذه
.خريطة

ػ ػ يعيف أىـ مظاىر السطح عمى خريطة قارة آسيا

العمؿ وتوقعاتو مف الطالب بعد التعمـ )
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انرمىيى

أىـ المحاصيؿ الزراعية في قارة آسيا

 .يذكر دوؿ قارة آسيا المتطورة في الصناعة .

أكمؿ الفراغ :ػ

. 5مف دوؿ قارة آسيا الصناعية  ............و .............

َرائجه

األَشطح و انرثراخ

األهساف

زور انًعهى

انرمىيى
زور انطانة

انىسائم

أزواذه

َرائجه

ذمىيى ذرايي :ـ
أ .صوب ما تحتو خط :

 . 1أكبر قارات العالـ مساحة وسكاناً ىي قارة أفريقيا )-----( .
 . 2أكثر بحار العالـ مموحة ىو البحر المتوسط .

()-----

 . 4أقدـ مدينة في التاريخ ىي مدينة القدس .

()-----

 . 3أقدـ عاصمة في التاريخ ىي مدينة القاىرة .

()-----

ب  " .تحتوي قارة آسيا عمى مجموعة مف التناقضات " برىف صحة
العبارة

َشاط تيري :ـ

"أػٍمه صذٔمه فٓ اٌضؼُدٔح أن أصرذً ذرٔذ اٌمؼاٌجح
فٓ اٌمٕاي اٌمؼذوٕحَ،طٍة إٌٕه أن ذؼٍمً ػه إمىاوٕح
ذُافر رٌه فٓ تٍذن " .
اكتب رسالة تبيف لو توافر ذلؾ في بمدؾ ،واصفاً لو األىمية
العالجية لمياه البحر الميت

غهك انًىلف انرعهيًي  :مناقشة الطالب حوؿ ما تعمموه
مف معمومات وقيـ .

 المشاركة في المناقشة والحوار. -ترتيب أفكاره وفؽ تسمسؿ الدرس

لصؽ بطاقة العمؿ رقـ ( )1في كراستؾ

إعداد المعمـ  /أميف حسيف فرج اهلل

تطالح عًم رلى( )1

السؤال األول // :أمامك خريطة قارة آسيا حدد عليها ما يأتي -:
 .1صٍُي صٕثٕرٔا
 .2لمح إفرصد
 .3صحراء اٌرتغ اٌخآٌ
. 4اٌثحر اٌمٕد فٓ فٍضطٕه

الصؼ :السابع

الوحدة:

األولى

الدرس :األوؿ :امتداد الدولة اإلسالمية في قارة آسيا

المتطمب األساسي :ضع عالمة صح أو خطأ :

اليوـ :

انصف
انراريد

( .1

) انتشر اإلسالـ بشكؿ سريع في قارة أسيا .

( .2

) كانت الفتوحات اإلسالمية في قارة أسيا في العصر العباسي .

األىداؼ السموكية  – 1 :يسمي المناطؽ التي فتحيا المسمموف في قارة أسيا في العيد األموي

 –2يذكر المناطؽ التي فتحيا القائد قتيبة بف مسمـ ومحمد بف القاسـ في المنطقة الشرقية

 – 3يحدد المناطؽ التي فتحت في المنطقة الشمالية في عيد الخميفة معاوية بف أبي سفياف

 .4يعدد األعماؿ التي قاـ بيا العباسييف في قارة آسيا

األَشطح و انرثراخ

األهساف

زور انًعهى

ٌ1

النشاط :رقـ ( ) 6

انرمىيى
زور انطانة

يميد المعمـ لمدرس عف طريؽ رصد توقعات الطالب

ػ يشارؾ في استنتاج أىداؼ الدرس .

حوؿ تعمميـ ( استنتاج أىداؼ الدرس مع الطالب )

ػ إدراؾ مدى التقدـ أثناء الدرس .

باستخداـ الخرائط و الخريطة المفاىيمية :

.التأمؿ والتفكير واإلجابة واالستفسار

 .مناقشة الطالب مف خالؿ خريطة الكتاب ص . 10

انىسائم
السبورة

الكتاب

المدرسي
خريطة

.حوؿ المناطؽ التي فتحت في قارة أسيا زمف األموييف:ػ

الفتوحات

 .مسميات ىذه المناطؽ حالياً.

أزواذه

أكمؿ الفراغ

 . 1كانت الفتوحات اإلسالمية زمف األموييف في منطقتيف ىما المنطقة

 ---------والمنطقة -----------

اإلسالمية في
العيد األموي

ٌـ2

باستخداـ أسموب استمطار األفكار:

يفكر ويتأمؿ ويجيب ويناقش

يناقش المعمـ الطالب حوؿ المناطؽ التي فتحيا القائد

.المناطؽ التي تشتمميا المنطقة الشرقية .

قتيبة بف مسمـ ،والقائد محمد بف القاسـ في الجية
الشرقية.

 .مسميات ىذه المناطؽ حالياً .

 .فتوحات القائد قتيبة بف مسمـ .

.البالد التي تشتمميا المنطقة الشرقية ،ومسمياتيا حالياً

.فتوحات القائد محمد بف القاسـ .

خريطة
امتداد الدولة
اإلسالمية

اختر مف المجموعة [ أ ] ما يناسبيا مف المجموعة [ ب ] فيما يأتي -:
[ب]

[أ]

 . 1منطقة السند

(

) دولة أوزباكستاف الحالية .

 . 3بمػ ػػخ

(

) تركمنستاف .

 . 2بالد ما وراء النير (
 . 4م ػ ػػرو

(

) المنطقة الواقعة شرؽ إيراف .
) أفغانستاف .

َرائجه

األَشطح و انرثراخ

األهساف

انىسائم
زور انًعهى
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انرمىيى

مف خالؿ العصؼ الذىني والخرائط :
يعرض المعمـ عمى الطالب خريطة الفتوحات

زور انطانة
التأمؿ والتفكير واإلجابة واالستفسار
.الحكـ الذي كانت تخضع لو المنطقة الشمالية .

اإلسالمية ويتـ مناقشتيـ حوؿ المناطؽ التي فتحت

المنطقة التي فتحيا معاوية بف ابي سفياف

في المنطقة الشمالية

.فتوحات مسممة بف عبد الممؾ .

أزواذه
خريطة
امتداد الدولة
اإلسالمية

َرائجه

َم ػػف أك ػػوف -:
 )............. ( . 3القائد المسمـ الذي فتح حصوف عمورية وىرقمة

 ).............( . 4الخميفة األموي الذي فُتحت في عيده معظـ أرمينيا .

.طرؽ أخرى النتشار اإلسالـ في قارة آسيا

ٌ4

باستخداـ إستراتيجية الحوار والمناقشة .:

 -يناقش المعمـ الطالب حوؿ :

 .عدـ توسع العباسيوف في قارة آسيا .

.تركيز الجيود في الحفاظ عمى الحدود .

التأمؿ والتفكير واإلجابة واالستفسار
 -يذكر أسباب عدـ توسع المسمميف في آسيا .

 . 1أسباب تحصيف مناطؽ الثغور .

 . 2يذكر المدف التي فتحيا العباسييف .

الكتاب
المدرسي
خريطة

بـ تفسر /
كثير في العيد العباسي في آسيا
لـ يتوسع المسمموف ًا

امتداد الدولة
اإلسالمية

.فتح مناطؽ الثغور وتحصينيا .
.فتح بعض المدف "طرطوس  ،عمورية "

ذمىيى ذرايي :ـ
أ.اذرر اإلجاتح انصحيحح يًا تيٍ انمىسيٍ فيًا يهي -:
 . 1واود اٌفرُحاخ اإلصالمٕح فٓ لارج آصٕا فٓ اٌجٍح
( اٌشرلٕح َاٌشمإٌح – اٌشرلٕح َاٌجىُتٕح – اٌشمإٌح َاٌجىُتٕح )
 . 2ألصّ اذضاع َصٍد إًٌٕ حذَد اٌذٌَح اإلصالمٕح فٓ تالد اٌضىذ ٌُ مىطمح
(وشمٕر –إٔران –أفغاوضران )
 . 3واود اٌجثٍح اٌشمإٌح فٓ لارج آصٕا ذحد اٌحىم
( اٌفارصٓ –إٌُواوٓ –اٌثٕزوطٓ )
 . 4وً ما ٍٔٓ مه اٌمذن اٌرٓ فُرحد فٓ اٌؼٍذ اٌؼثاصٓ فٓ لارج آصٕا ػذا
( طرطُس – ػمُرٔح – تخارِ )
أَ .مػػػف أكػػػوف -:

 ).............( . 1القائد المسمـ الذي تولى الفتوحات اإلسالمية عمى الجية الشرقية في آسيا

 ).............( . 2القائد المسمـ الذي فتح منطقة السند ووصؿ إلى منطقة كشمير
عمى الحدود اليندية

غهك انًىلف انرعهيًي  :مناقشة الطالب حوؿ ما تعمموه
مف معمومات وقيـ .

 المشاركة في المناقشة والحوار. -ترتيب أفكاره وفؽ تسمسؿ الدرس

َشاط تيري :ـ

اكتب نبذة عف مناطؽ الثغور والقيا في اإلذاعة المدرسية

ذمٕٕم اٌمرطٍة األصاصٓ

ذمٕٕم األٌذاف

صحيفح ذمييى انسرس
ذمٕٕم األوشطح َاإلجراءاخ

ذمٕٕم اٌُصائً

ذمٕٕم اٌرمُٔم اٌمرحٍٓ

إعساز  /انًعهى  :أييٍ فرج هللا

