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  مقدمة :
مع  تتلاءم  ومهارات  معارف  الطاب  بإكساب  االعتنلاء  التربوية  املؤسسات  على  والتقين  االقتصادي  التغري  يفرض 
ذلك  وتطلب  مجتمعاتهم،  يف  الفاعلة  اإلجيابيلة  لألدوار  إعدادهم  يف  وتسهم  العصر،  ومتطلبات  العمل  سوق  احتيلاجات 
التغيري يف وظائف املدرسة ويف دور املعلم الذي لم يعد قاصًرا على تلقني املعلومات واملعارف لطابه أو تغطية محتوى 
املنهج يف مدة زمنيلة محددة، بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم، والقيام بدور فاعل يف تهيئلة الطاب للحياة والقيام 

بأدوارهم الذاتيلة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات. 

وأدى التطور يف وظيفة املدرسة وأدوار املعلم إىل ارتفاع مستوى التأهيل املطلوب من املعلم؛ لذا فقد سعت وزارة الرتبيلة 
اجلامعات  خرييج  من  املتقدمني  أكفأ  استقطاب  العام-إىل  التعليم  لتطوير  عبدهللا  امللك  مشروع  يف  -ممثلة  والتعليم 
لاخنراط يف مهنة التدريس، و طورت لهذا الغرض معايري مهنيلة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه املعلم املبتلدئ 

ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار. 

  خطوات العمل:
تم العمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتيلة:
1-  التخطيط واإلعداد للعمل، وشمل ذلك ما يلي:

أ.  إعداد اإلطار العام للمعايري.
 ب. إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.

 ج. إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل يف املشروع.
2-  تشكيل فرق العمل، وتضمن فريق العمل يف كل خت ص ص ما يلي:

أ.  مختص عليم يف مجال المادة.
 ب. مختص تربوي يف مجال المادة )مناهج وطرق تدريس المادة( .

 ج.  مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.
3-  تدريب فرق العمل، فقد قام املركز بعقد ورشة عمل مكثفة ملدة ثاثة أيام تضمنت ما يلي:

أ.   التعريف باملشروع، وأهدافه وخطواته.
 ب. التعريف باملعايري، واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.

 ج. التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.

 4-  إعداد النموذج األويل، فقد قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من ماءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.
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5-    إعداد مسودة املعايري: بعد إقرار النماذج قام الفريق بإعداد مسودة املعايري، واستفاد من التجارب العاملية والعربيلة املتاحة.

باملواصفات واملعايري  للتأكد من وفائها  للمسودة  بالفحص األويل  اللجنة املشرفة  املعايري: قامت  الفحص األويل ملسودة    -6
املطلوبة.

ثاثة  يتضمن  عليم،  حتكيم  فريق  إىل  أحيلت  املشرفة  اللجنة  قبل  من  وفحصها  املسودة  تسلم  بعد  العليم:  التحكيم    -7
مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة ال تقل درجتهم العلمية عن الماجستري.

8-  التعديل وفقا مللحوظات املحكمني: فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة أخرى إىل فريق العمل ليقوم بتعديله وفًقا 
مللحوظات املحكمني.

9-املراجعة النهائيلة: بعد تسلم املنتج معداًل من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من اتساق املنتجات يف 
كافة التخصصات.
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  خطوات العمل يف املشروع: 
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

خطوات 

العمل في 

المشروع

التخطيط

تشكيل 
فرق 

العمل

تدريب 
فرق 

العمل

إعداد 
النموذج

إعداد 
مسودة 
المعايير

المراجعة 
األولية

التحكيم

التعديل

المراجعة 
النهائية
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  مكونات املعايري: 
تتكون معايري معلم اجلغرافيا من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى، واجلزء 
الوطنيلة  املهنيلة  »املعايري  بالتفصيل  يتنلاولها  معيارًا،  على)11(  املشرتكة  املعايري  وتشتمل  بالتخصص.   املتعلق  الثاين 
التخصص  بنيلة  تتنلاول  معيارًا   )23( على  التخصصية  املعايري  تشتمل  فيما  السعودية«،  العربيلة  باململكة  للمعلمني 

وطرق تدريسه.

المعايير 
التخصصية

المعايير 
العامة

المشتركة

  محتوى املعايري التخصصية: 
وطرق  التدرييس  التخصص  يف  أدائه  على  والقدرة  معرفته  اجلغرافيا  معلم  على  ينبغي  ما  التخصصية  املعايري  وتتنلاول 
تشمل  فاعلة  تدريسية  ممارسات  من  بها  يتصل  وما  بالتخصص،  املرتبطة  واملهارات  املعارف  ذلك  ويتضمن  تدريسه، 
ممارساته  يف  يمثل  حبيث  املتخصص  املعلم  من  املتوقعة  والقيم  بالسمات  والتحلي  اخلاصة،  التدريس  طرق  تطبيق 
وسلوكياته الدور المأمول من معلم اجلغرايف.  فيتوقع من معلم اجلغرافيا أن يلم بكافة محتويات اجلغرافيا وفروعها، 
فهو يعرف مفهوم علم اجلغرافيا وتطورها عرب التاريخ، واملفاهيم الرئيسة لكل فرع من فروعها. كما أنه مطالب بمعرفة 
يف  احلاسوبيلة  والربامج  احلديثلة  التقنيلات  واستخدامه  بتلدريسها،  سيقوم  اليت  اجلغرافية  المادة  محتويات  تفاصيل 
مجاالت اجلغرافيا املختلفة، وانطاقه للتقيص والتفكري العليم العميق من خال املشاركة يف حل املشكات اجلغرافية 
والبيئيلة. كما أن معلم اجلغرافيا يقوم بمتابعة التطورات يف جميع فروع اجلغرافيا خاصة باستخدامات التقنيلات اليت 

تتعلق بالتخصص.
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  صياغة املعايري املهني�ة:  
املهنيلة للمعلم، لذلك رتبت يف تسلسل رقيم  للمعايري  الكلي  التخصصية أن تكون ضمن اإلطار  روعي يف إعداد املعايري 

يبلدأ برقم التخصص، ثم املعيار العام يف إطار املعايري العامة، ثم معيار التخصص الذي يفصل يف عدد من املؤشرات، كما 

يتضح من الشكل التايل:

املعيار العام يف اإلطار 
)املجاالت العامة ملهنة 

التدريس(
رقم التخصص

3121

رقم املعيار وفقًا 
التسلسل
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امل�ؤ�شراتاملعيار

معلم  ي��شح   :1  .12  .3 املعيار: 
الأ�شا�شية،  املفاهيم  اجلغرافيا 
ومراحل  اجلغرافيا،  علم  واأهداف 
التط�ر التاريخي للجغرافيا، وفروعها 

وجمالتها املختلفة

املختلفة، . 1 يبني معنى م�شطلح علم اجلغرافيا، ويناق�ش تعريفاته 
ويبني اإ�شهاماته يف خمتلف ن�احي احلياة.

ن�شاأته، وي�شرح دور احل�شارات . 2 يلم مبراحل تط�ر اجلغرافيا منذ 
املتعاقبة يف تط�رها.

يربز دور امل�شلمني يف تط�ر علم اجلغرافيا والع�امل التي اأدت اإىل . 3
ذلك.

يلم مبفاهيم اجلغرافيا احلديثة الطبيعية منها والب�شرية،كمفه�م . 4
ويفرق  الفكرية،  مدار�شها  وي�شرح  والنماذج  والنظريات  امل�قع 

بينها.
ي�شتطيع الربط بني فروع اجلغرافيا املختلفة وعالقاتها التبادلية، . 5

كما يفهم العالقة بني اجلغرافيا بفروعها املختلفة وبقية العل�م.

معلم  يعرف   :2  .12  .3 املعيار: 
الأ�شا�شية  املفاهيم  اجلغرافيا 

للجغرافيا الفلكية وتطبيقاتها

بعظمة . 1 ويربطها  واملجرات  الك�ن  عن  الأ�شا�شية  املعل�مات  يعرف 
اخلالق وبديع �شنعه.

وي�شنف . 2 التبانة،  درب  جمرة  وخ�شائ�ش  املجرة  م�شطلح  ي�شرح 
املجم�عة ال�شم�شية، ويفرق بني خ�شائ�شها وظاهراتها املختلفة. 

وامل�قع . 3 الن�شاأة  حيث  من  الفلكية  الأر�ش  ك�كب  خ�شائ�ش  يفهم 
وال�شكل واملجال املغناطي�شي.

يعرف خ�شائ�ش خط�ط الط�ل ودوائر العر�ش وعالقتها بالزمن . 4
واملناخ وحتديد امل�اقع على الكرة الأر�شية.
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امل�ؤ�شراتاملعيار

معلم  يعرف   :3  .12  .3 املعيار: 
الأر�ش  �شطح  اأ�شكال  اجلغرافيا 

وتطبيقاتها

يعرف معنى م�شطلح اجلي�م�رف�ل�جيا، ومراحل تط�رها وعالقتها . 1
بعلم اجلي�ل�جيا. 

ي�شف جي�ل�جية القارات ون�شاأتها ومراحل انف�شالها، ويقارن بني . 2
اأن�اع ال�شفائح القارية واملحيطية، وي��شح اآثار حركتها.  

بالع�امل . 3 ويربطها  املختلفة،  الت�شاري�شية  الظاهرات  بني  مييز 
امل�ؤثرة يف ت�شكيلها.

�شطح . 4 ت�شكيل  يف  امل�ؤثرة  والظاهرية  الباطنية  الع�امل  ي�شنف 
الأر�ش، ويربط بني اأ�شبابها ال�شرعية والك�نية.

معلم  يبني   :4  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا عنا�شر اجلغرافيا املناخية 

وتطبيقاتها املختلفة

خ�شائ�شها . 1 ويبني  اجل�ي،  للغالف  الرئي�شة  الطبقات  بني  يفرق 
املختلفة.

ببع�ش . 2 عالقتها  ويبني  واملناخ  للطق�ش  املختلفة  العنا�شر  ي��شح 
واآثارها على الإن�شان وبيئته واأن�شطته.

ي�شتخدم الأجهزة املختلفة يف عنا�شر املناخ ويبني طريقة عملها . 3
ويفهم دللتها ويف�شر قراءاتها.

ويعلل . 4 املختلفة  اأ�شكاله  ويبني  والتكاثف،  التبخر  اأ�شباب  ي��شح 
اأ�شبابها.

خريطة . 5 على  املختلفة  املناخ  لعنا�شر  املت�شاوية  اخلط�ط  يفهم 
العامل ويف�شر اأ�شبابها.

يعرف العنا�شر الرئي�شة لت�شنيف ك�بن للمناخ، وي�شنف الأقاليم . 6
املناخية يف العامل، ويربط بينها وبني الأقاليم احلي�ية يف العامل.

العامل . 7 يف  املناخية  الأقاليم  خ�شائ�ش  تغري  يف  التل�ث  اأثر  يربز 
واجله�د املبذولة على م�شت�ى العامل للحد من تفاقم امل�شكلة.

املناخ . 8 بعنا�شر  تتعلق  اآيات  من  الكرمي  القراآن  يف  ورد  ما  يف�شر 
ويربط بينها.
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امل�ؤ�شراتاملعيار

املعيار: 3. 12. 5: يلم معلم اجلغرافيا 
مبحت�ى اجلغرافيا احلي�ية.

علم . 1 بني  العالقة  وطبيعة  احلي�ية،  اجلغرافيا  مفه�م  يبني 
اجلغرافيا وعلم النبات والبيئة، وعالقتها باجلغرافيا املناخية. 

الإيك�ل�جية،وخ�شائ�شها . 2 والختالفات  البيئية،  املفاهيم  ي��شح 
املختلفة.

الرئي�شة، . 3 و�شماتها  العامل،  يف  الكربى  احلي�ية  الأقاليم  يعرف 
وامتداداتها اجلغرافية، والع�امل التي تتحكم يف ت�زيع الأقاليم 

املختلفة على �شطح الأر�ش.
يربط بني عنا�شر املناخ والرتبة والت�شاري�ش واأثرها على الغطاء . 4

النباتي يف العامل. 
ي��شح خط�رة تده�ر مك�نات البيئة الطبيعية ويربز دور الإن�شان . 5

يف ذلك ويبني �شرورة املحافظة عليها وتنميتها وا�شتثمارها.

معلم  يبني   :6  .12  .3 املعيار: 
املياه  جغرافية  اأهمية  اجلغرافيا 
فيعرف خ�شائ�شها وت�زيعها اجلغرايف 

وت�شنيفاتها املختلفة

ي��شح خ�شائ�ش الغالف املائي وم�شادره، والدورة املائية، واأ�شباب . 1
بتن�ع  الأر�شية  الكرة  �شطح  على  املياه  ت�زيع  وعالقة  تك�ينها، 

املناخ.
العامل . 2 يف  املختلفة  املائية  للم�شطحات  اجلغرايف  الت�زيع  يعرف 

وم�شدرها، واأمناطها، واأن�اعها، وعالقتها بالن�شاطات الب�شرية.
وم�شت�ياتها، . 3 وم�شادرها،  اجل�فية،  املياه  وج�د  ا  علميًّ يف�شر 

واأن�اعها، وحتركاتها، واأ�شكالها، وت�زيعاتها يف العامل.
ي��شح اأهمية املياه يف حياة الإن�شان وندرة املياه العذبة و�شرورة . 4

املحافظة عليها.
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امل�ؤ�شراتاملعيار

معلم  يعرف   :7  .12  .3 املعيار: 
البحار  جغرافية  حمت�ى  اجلغرافيا 

واملحيطات. 

يعرف اخل�شائ�ش الطبيعية للبحار واملحيطات، ويفهم م�شطلحاتها . 1
املختلفة وعالقتها بالفروع اجلغرافية الأخرى.

واأم�اج، . 2 وجزر،  مد  من  واملحيطات  البحار  يف  املياه  حركات  ي��شح 
واآثارها  وع�املها  اأ�شبابها  ويحدد  وحميطية،  بحرية  وتيارات 

القت�شادية.
ال�شع�دية . 3 العربية  باململكة  املحيطة  املائية  امل�شطحات  يعرف 

ا. ا وجغرافيًّ واأ�شاليب املحافظة عليها بيئيًّ

معلم  يعرف   :8  .12  .3 املعيار: 
ال�شكان  جغرافية  ماهية  اجلغرافيا 
الدمي�غرافيا  بعل�م  وعالقتها 

والقت�شاد والجتماع والتنمية.

ونظرياتها . 1 تط�رها  ومراحل  ال�شكان،  جغرافية  مفه�م  ي��شح 
ومناذجها املختلفة، وم�قف الإ�شالم من تلك النظريات، وعالقة 

جغرافية ال�شكان بالعل�م الأخرى.
اأبرز . 2 ويبني  اأ�شبابه  ويعلل  العامل  ل�شكان  الت�زيع اجلغرايف  ي��شح 

خ�شائ�شهم الدمي�غرافية.
والهجرة( . 3 وال�فيات  ال�شكاين)امل�اليد  النم�  عنا�شر  يعرف 

اأعداد  لتغري  التاريخية  الفرتات  واأبرز  فيها،  امل�ؤثرة  والع�امل 
ال�شكان يف العامل.

اأ�شباب . 4 ويف�شر  حتليله،  واأ�شاليب  ال�شكاين  النم�  مبقايي�ش  يلم 
تباين اأمناطه بني الدول.

وعالقتها . 5 والثقافية  والقت�شادية  الجتماعية  امل�شكالت  يحدد 
بالزيادة الطبيعية وبالهجرة.
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امل�ؤ�شراتاملعيار

معلم  يعرف   :11  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا  اأهمية  اجلغرافيا 

ال�شيا�شية وتط�رها التاريخي

يفهم معنى م�شطلح اجلغرافيا ال�شيا�شية ومناهجها وعالقتها بعلم . 1
ال�شيا�شية.

ي�شنف مراحل تك�ين الدولة ون�شاأتها، واأن�اع احلدود ال�شيا�شية . 2
وتاأثريها على مكانة الدولة.

الدولة . 3 قيمة  عليها  تعتمد  التي  العنا�شر  ت�شنيف  ي�شتطيع 
العربية  اململكة  مكانة  اأهمية  ويدرك  ال�شيا�شية،  الناحية  من 

ال�شع�دية يف املنظمات الدولية والإقليمية. 
اأدوارها . 4 ويعي  الدويل  الت�ازن  �شيا�شة  املنظمات، ومعنى  مييز بني 

املختلفة.
ويربط . 5 اجلغرايف،  وت�زيعها  ال�شيا�شية  الأقاليم  ويناق�ش  يلخ�ش 

بينها وبني التكتالت ال�شيا�شية، وي��شح اأ�شباب ال�شراعات الدولية 
واأثر القطب ال�احد على ال�شيا�شة.

معلم  يدرك   :12  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا  مفاهيم  اجلغرافيا 

التاريخية واجتاهاتها احلديثة.

يلم بتعريف اجلغرافيا التاريخية ومفاهيمها واجتاهاتها احلديثة . 1
وطبيعة العالقة بينها وبني علم التاريخ.

يعرف تفا�شيل التغريات البيئية يف الع�ش�ر اجلي�ل�جية، ويربط . 2
بني الأح�ال املناخية املتغرية واحلياة النباتية واحلي�انية واأثر 

ذلك على حياة الإن�شان 
مييز بني بع�ش مناطق ال�شتيطان الب�شري القدمية، ويربط بينها . 3

وبني الأجنا�ش الب�شرية احلالية وت�زيعها اجلغرايف.
يلم بالأماكن التي وجدت فيها اآثار قدمية لالإن�شان واأن�اع اأدواته، . 4

يف  وخا�شة  �شماتها،  اأهم  ويبني  احل�شارية  الع�ش�ر  وي�شنف 
اجلزيرة العربية وت�زيعها اجلغرايف.
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معلم  يبني   :9  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا  جمالت  اجلغرافيا 
بالقت�شاد  وعالقتها  القت�شادية 

والتنمية.

واأهم . 1 وجمالتها  وتط�رها  القت�شادية  اجلغرافيا  م�شطلح  ي��شح 
نظرياتها، وعالقاتها بعلم القت�شاد، وتاأثري البيئية الطبيعية على 

الن�شاط الب�شري.
الإنتاج . 2 تط�ر  حيث  من  القت�شادية  الأن�شطة  بني  الفروق  مييز 

واأن�اع الأن�شطة وتاأثريها على البيئة الطبيعية والنم� القت�شادي، 
والت�زيع اجلغرايف للم�ارد الطبيعية.

يعرف امل�ارد القت�شادية، واأن�اعها وخ�شائ�شها وت�زيعها اجلغرايف، . 3
ا. ا وقاريًّ ا واإقليميًّ وتاأثريها على البيئية حمليًّ

يبني الأهمية القت�شادية ل��شائل النقل باأن�اعها الربي والنهري . 4
والبحري واجل�ي، وتباين اأمناطها بني الدول، وامل�شكالت اجلغرافية 

التي ت�اجهها واآثارها على الإنتاج القت�شادي والتجارة الدولية.

معلم  ي��شح   :10  .12  .3 املعيار: 
جغرافية  تط�ر  مراحل  اجلغرافيا 

العمران الب�شري واأمناطها املختلفة.

ي�شرح معنى جغرافية العمران ون�شاأتها، ومراحل تط�رها، والهدف . 1
من درا�شتها،  ويربط بني جغرافية  العمران وعلم العمران.

واأ�شبابها . 2 القرى  ن�شاأة  وكيفية  الريفي،  العمران  مفه�م  يعرف 
وت�شنيفها، وت�زيعها اجلغرايف، وعالقاتها بالأن�شطة القت�شادية.

يعرف مفه�م العمران احل�شري، ويف�شر ن�شاأة من� املدن، ونظرياته . 3
املختلفة والع�امل امل�ؤثرة فيها.

املختلفة . 4 ب�ظائف  ويلم  املدن  يف  الأرا�شي  ا�شتخدامات  ي��شح 
)خدمية ، �شناعية، جتارية ،اإدارية، �شيا�شية، دينية، ... ( ويعلل 

اأ�شبابها.
اأدت . 5 التي  والع�امل  اأ�شبابها  ويعلل  احل�شرية  امل�شكالت  ي�شنف 

ل�ج�دها، وكيفية التغلب عليها.
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معلم  يعرف   :13  .12  .3 املعيار: 
اخلرائط  علم  اأهمية  اجلغرافيا 
اجلغرافية  تطبيقاتها  وي��شح 

املختلفة

اإنتاجها، . 1 يف�شر معلم اجلغرافيا مفه�م اخلريطة، وي��شح مراحل 
وم�شادر بياناتها.

اإن�شائها، . 2 من  الغر�ش  ح�شب  اخلرائط  اجلغرافيا  معلم  ي�شنف 
وح�شب مقيا�ش الر�شم، وح�شب م��ش�عها وتط�رها التاريخي.

يجيد معلم اجلغرافيا متثيل البيانات وا�شتخدام رم�ز املختلفة يف . 3
اخلرائط.

مييز بني اأن�اع الجتاهات يف اخلريطة، وي�شنفها ح�شب اجتاهاتها . 4
اجلغرافية واملغناطي�شية و الإحداثية. 

اأهمية . 5 ويعرف  والب�شرية،  الطبيعية  الت�زيعات  خرائط  يف�شر 
ا�شتخدام الأ�شكال البيانية يف اخلرائط.

ت�شنيفها، . 6 واأ�ش�ش  الرئي�شة،  اخلرائط  م�شاقط  اأن�اع  متاًما  يعرف 
واختيار امل�شقط املنا�شب للخريطة، ويطبق ذلك على خرائط اململكة.

يعرف خرائط اململكة املنتجة �شمن م�شروعها ال�طني ومقايي�ش . 7
ر�شمها وجهات ت�فريها.
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معلم  يعرف   :14  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا تقنية املعل�مات اجلغرافية 

وتطبيقاتها املختلفة

اجل�ية، . 1 ال�ش�ر  وت�شنيف  بعد،  عن  ال�شت�شعار  معنى  يعرف 
وخ�شائ�ش كل ن�ع منها، والأجهزة امل�شتخدمة يف الت�ش�ير اجل�ي 

والت�ش�ير الف�شائي.
يبني مميزات ال�ش�ر اجل�ية والف�شائية،  والفرق بينهما و كيفية . 2

تف�شري الظ�اهر الطبيعية و الب�شرية يف كل منهما.
واأدواته . 3 بعد  عن  ال�شت�شعار  �ش�ر  يف  امل�شتخدمة  التقنيات  يعرف 

دقتها  يف  امل�ؤثرة  والع�امل  البيانات،  واأ�شكال  واأن�اعه  ومك�ناته 
وج�دتها.

ي��شح ا�شتعمالت نظم املعل�مات اجلغرافية وتطبيقاته املختلفة، . 4
الظاهرات  ومتثيل  عملها،  وطريقة  وبراجمه  مك�ناته  ويعرف 
تقنيات  اإليه  ت��شلت  ما  اأحدث  ويبني  وترميزها  اجلغرافية 

وبرجميات اخلرائط باأن�اعها.
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معلم  يعرف   :15  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا  حمت�ى  اجلغرافيا 
وال�طن  الإ�شالمي  للعامل  الطبيعية 

العربي

يحدد امل�قع الفلكي واجلغرايف للعامل الإ�شالمي وال�طن العربي، . 1
واأثر ذلك على الن�احي ال�شيا�شية والقت�شادية.

بني . 2 والعالقة  العربي  وال�طن  الإ�شالمي  العامل  م�شاحة  يعرف 
وال�طن  الإ�شالمي  العامل  لدول  والب�شرية  الطبيعية  اخل�شائ�ش 

العربي والأهمية الإ�شرتاتيجية لها.
العربي . 3 وال�طن  الإ�شالمي  للعامل  املناخي  الت�شنيف  باأق�شام  يلم 

وامل�ارد  املناخ  خ�شائ�ش  بني  ويربط  فيها،  امل�ؤثرة  والع�امل 
القت�شادية واملائية وم�شادرها وتفاوت كمياتها وت�زيعها اجلغرايف. 

يربط بني ن�ع الرتبة والأقاليم احلي�ية و خ�شائ�شها الطبيعية، . 4
يف العامل الإ�شالمي وال�طن العربي ، وامل�شكالت البيئية، والعالقة 
بني ظاهرة الحتبا�ش احلراري وتده�ر البيئة يف العامل الإ�شالمي 

وال�طن العربي.

معلم  يلم   :16  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا  مبحت�ى  اجلغرافيا 
وال�طن  الإ�شالمي  للعامل  الب�شرية 

العربي

ويعلل . 1 العربي،  وال�طن  الإ�شالمي  للعامل  ال�شكاين  الت�زيع  يحلل 
اأ�شباب اختالف النم� ال�شكاين فيهما.

ويبني . 2 والعربي،  الإ�شالمي  لالقت�شاد  اجلغرافية  اخل�شائ�ش  يربز 
اأهم م�ارده، وي��شح اأهم مع�قات التنمية القت�شادية.

النفط . 3 اإنتاج  يف  العربي  وال�طن  الإ�شالمي  العامل  دول  بني  يقارن 
واأن�اع الطاقة وت�زيعها اجلغرايف واأهميتها الإ�شرتاتيجية.

العربي . 4 وال�طن  الإ�شالمي  العامل  يف  املعدنية  امل�ارد  بني  يربط 
وال�شناعات املختلفة.

وال�طن . 5 الإ�شالمي   العامل  يف  والتجارة  النقل  خ�شائ�ش  ي�شرح 
العربي.

يبني اأهمية التكامل القت�شادي بني دول العامل الإ�شالمي وال�طن . 6
العربي وي��شح خط�اته ومراحله واأبرز مع�قاته.
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معلم  رف  ُيَعّ  :17  .12  .3 املعيار: 
الطبيعية  اجلغرافيا  اجلغرافيا 

للمملكة العربية ال�شع�دية

وحدودها، . 1 وم�شاحتها،  للمملكة،  واجلغرايف  الفلكي  امل�قع  ي��شح 
واأهميتها ال�شيا�شية والقت�شادية واجلغرافية.

اإن�شائها، . 2 منذ  اململكة  حدود  ر�شم  ومعاهدات  مراحل  ي�شرح 
والتغريات التي طراأت على احلدود فيما بعد.

يلخ�ش وحدات البناء اجلي�ل�جي للمملكة العربية ال�شع�دية .. 3
العمليات . 4 اأثر  ويبني  للمملكة،  الت�شاري�شية  الأقاليم  بني  مييز 

التكت�نية واجلي�ل�جية على جي�م�رف�ل�جية اأقاليمها املختلفة.
يعرف خ�شائ�ش مناخ اململكة والع�امل امل�ؤثرة فيه.. 5
يحدد اأن�اع املياه، واأمناط ال�شرف ال�شطحي والتك�ينات الرئي�شة . 6

اجلفاف  واأ�شباب  اجلغرايف،  وت�زيعها  اجل�فية  للمياه  احلاملة 
البيئة  على  واملحافظة  البحر  مياه  حتلية  يف  اململكة  وجه�د 

وحمايته واإمنائها. 
ي�شنف اأن�اع الرتب الرئي�شة يف اململكة، ويلم بت�زيعها اجلغرايف، . 7

واأثرها على احلياة النباتية.
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معلم  يلم   :18  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا  مبحت�ى  اجلغرافيا 

الب�شرية للمملكة العربية ال�شع�دية

تعداد، . 1 اآخر  حتى  اململكة  ت�حيد  منذ  ال�شكان  اأعداد  بتط�ر  يلم 
واخل�شائ�ش ال�شكانية املختلفة للمملكة. 

فيها، . 2 امل�ؤثرة  والع�امل  للمملكة  القت�شادية  اخل�شائ�ش  يعرف 
وت�زيع امل�ارد الطبيعية. 

اجلي�ل�جية، . 3 بالإحداث  اأن�اعها  واأهم  املعدنية  الرثوة  يربط 
وت�زيعها اجلغرايف.

يلم مبراحل تط�ر اإنتاج النفط، واأهم احلق�ل النفطية، ويبني دور . 4
النفط يف النم� القت�شادي للمملكة وال�شناعات املرتبط  به.

وت�زيعاتها . 5 واأهميتها  واحلديثة  القدمية  ال�شناعة  خ�شائ�ش  يربز 
اجلغرافية.

الإنتاج  . 6 امل�ؤثرة يف  والع�امل  اململكة،  الزراعة يف  يعرف خ�شائ�ش 
الزراعي، والأقاليم الزراعية الرئي�شة وت�زيعاتها اجلغرافية.

اململكة، . 7 يف  احلي�اين  والإنتاج  احلي�انية  الرثوة  بخ�شائ�ش  يلم 
ويعرف  الرع�ية،  املناطق  ويرتب  تنميتها،  يف  الدولة  وجه�د 

ت�زيعها اجلغرايف.
يبني اأهمية الرثوة ال�شمكية واأماكن ال�شيد، واملع�قات الطبيعية . 8

والب�شرية ل�شيد الأ�شماك.
وواردتها، . 9 �شادراتها  واأهم  اململكة،  يف  التجارة  خ�شائ�ش  ي��شح 

والعالقة التجارية بني اململكة ودول العامل.

معلم  لدى   :19  .12  .3 املعيار: 
باملهارات  والدراية  الفهم  اجلغرافيا 
بكل  اخلا�شة  العلمية  والأ�شاليب 
واللغة  اجلغرافيا،  فروع  من  فرع 
باجلغرافيا  املتعلقة  الأكادميية 

واأهدافها التعليمية

اأهداف تدري�ش املادة اجلغرافية، واملهارات التي . 1 ي�شتطيع حتقيق 
ملختلف  املختلفة  ومهاراتها  املعرفة اجلغرافية  اإي�شال  من   متكنه 

املراحل الدرا�شية املت�قع اأن يق�م بتدري�شها.
معارف . 2 لتنمية  والرتب�ية  العلمية  الأ�شاليب  معرفة  من  يتمكن 

الطالب ومهاراتهم اجلغرافية يف خمتلف فروع اجلغرافيا.
فهم . 3 تعميق  يف  وي�شتخدمها  اجلغرافية  والنماذج  النظريات  يفهم 

حمت�ى املادة وتط�يره. 
ي�شتخدم اأ�شاليب ومناهج البحث اجلغرايف، والأ�شاليب الإح�شائية . 4

وحتليل  الكارت�غـرايف،  والتمثيل  البيانات  جمع  على  امل�شتملة 
وتف�شري الظاهرات الطبيعية والب�شرية.  
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معلم  يتابع   :20  .12  .3 املعيار: 
املتعلقة  املعا�شرة  الأبحاث  اجلغرافيا 
وا�شرتاتيجياته  الفاعل،  بالتدري�ش 

املختلفة.

حتقيق . 1 يف  الفاعل  التدري�ش  اإ�شرتاتيجيات  ا�شتخدام  اأثر  يعرف 
اأهداف مادة اجلغرافيا.

بالتدري�ش . 2 يتعلق  فيما  اأبحاث  من  ي�شتجد  ما  متابعة  اأهمية  يبني 
الفاعل وامل��ش�عات اجلغرافية التي يدر�ش�نها.

يخطط درو�شه ويختار طرق تدري�شه مبا يتالءم مع اإ�شرتاتيجيات . 3
التدري�ش الفاعل.

يثري  . 4 الذي  بال�شكل  تدري�شه  يف  الفاعل  التدري�ش  اأ�شل�ب  يطبق 
علم  حقائق  اكت�شاف  اإعادة  على   ي�شاعدهم  و  الطالب  تفاعل 

اجلغرافيا.
يعرف الأبحاث التي تتناول طرق تعلم الطالب وال�شع�بات التي . 5

ت�اجههم يف التعلم. 
مادة . 6 يف  التعلم  اأهداف  لتحقيق  املالئمة  الأن�شطة  اأف�شل  يختار 

اجلغرافيا.
حمت�ى . 7 باختالف  التعلم  اأن�شطة  من  خمتلفة  اأ�شاليب  يطبق 

اجلغرافيا واحتياجات طالبه التعليمية.
لدى . 8 التعلم  �شع�بات  على  للتغلب  خمتلفة  ومهارات  طرًقا  ميتلك 

الطالب وم�شاعدتهم على حت�شيل املعرفة.
ي�ظف طرق تذليل عقبات التعلم يف تعليم مادته للطالب وي�شمنها . 9

يف اإ�شرتاتيجياته.
يف . 10 ت�اجههم  �شع�بات  اأية  جتاوز  يف  طالبه  م�شاعدة  ي�شتطيع 

عن  الإجابة  وميلك  املختلفة  ومهاراتها  اجلغرافيا  معارف  تعلم 
الت�شاوؤلت اخلا�شة بذلك.
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امل�ؤ�شراتاملعيار

معلم  يلم   :21  .12  .3 املعيار: 
م�شادر  ا�شتخدام  بكيفية  اجلغرافيا 
مادة  يخدم  مبا  املتعددة  املعرفة 

اجلغرافيا ويرثي تعلم طالبه.

ي��شح اأهمية م�شادر املعرفة يف التعليم والتعلم.. 1
املنا�شبة . 2 الر�شينة  التعلم  مل�شادر  الأمثل  الختيار  ي�شتطيع 

للجغرافيا مبا ينا�شب امل�قف التعليمي.
التعلم . 3 يف  اجلغرافيا  جمال  يف  املختلفة  التعلم  م�شادر  ي�ظف 

والتعليم.
م�شادرها . 4 من  اجلغرافية  املعرفة  اكت�شاب  اإىل  الطالب  ي�جه 

الر�شينة وامل�ث�قة.
يختار اأف�شل الأ�شاليب والطرق احلديثة واملالئمة لتحقيق اأهداف . 5

التعلم يف مادة اجلغرافيا.
طالبه . 6 فهم  تعزيز  يف  املختلفة  اجلغرافية  الأن�شطة  ي�ظف 

العلمية  املادة  مع  تفاعلهم  يكفل  مبا  فيها  يعي�ش�ن  التي  لبيئتهم 
ويرثي تعلمهم.
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امل�ؤ�شراتاملعيار

معلم  يلم   :22  .12  .3 املعيار: 
بتقدمي  متن�عة  بطرق  اجلغرافيا 
املعارف واملفاهيم واملهارات اجلغرافية 

وتف�شريها.

يف�شر املعارف واملفاهيم واملهارات الأ�شا�شية يف اجلغرافيا.. 1
املعارف . 2 تقدمي  يف  احلديثة  والأ�شاليب  الطرق  اأف�شل  ي�ظف 

واملفاهيم واملهارات  اجلغرافية وتعليمها لطالبه.
املفيدة . 3 الأ�شئلة  وت�ليد  احل�ار  لت�جيه  خمتلفة  طرًقا  يطبق 

واملثمرة يف اجلغرافيا والإجابة عنها.
واملهارات . 4 للمعارف واملفاهيم  ناقدة  يقدم طروحات جديدة وروؤى 

الأ�شا�شية يف اجلغرافيا.
يف . 5 الأ�شا�شية  واملهارات  واملفاهيم  املعارف  طالبه  مع  يناق�ش 

اجلغرافيا.
مادة . 6 تعلمهم  يف  الطالب  ت�شاعد  التي  اجلغرافية  املهارات  ميتلك 

اجلغرافيا.
اجلغرافيا . 7 يف  جيد  تعلم  حتقيق  يف  اجلغرافية  املهارات  ي�ظف 

للطالب.
ي�شاعد طالبه على اكت�شاب املهارات اجلغرافية املختلفة وتعلمها.. 8
ما . 9 ي�اكب  مبا  وتنميتها  اجلغرافية  طالبه  مهارات  لتط�ير  ي�شعى 

ي�شتجد يف علم اجلغرافيا.
وممار�شة . 10 اجلغرافيا  تعلم  نح�  الطالب  ت�جيه  مهارات  ميتلك 

الأن�شطة املنا�شبة فيها.
ي�شمن درو�شه اأن�شطة متن�عة ت�شاعد طالبه على التعلم الذاتي، . 11

والتعلم التعاوين، والتعلم امل�شتمر �شفية وغري �شفية.
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امل�ؤ�شراتاملعيار

اجلغرافيا  معلم   :23  .12  .3 املعيار: 
اجلغرافيا  مبناهج  معرفة  على 
املتعلقة  املطل�بة  والتقارير  احلالية 
بال�شف�ف  الدرا�شية وم�اد اجلغرافيا 

التي يدر�ش�ها

يلم مبناهج اجلغرافيا احلالية.. 1
يعرف جداول املدى والتتابع ملفردات اجلغرافيا يف مراحل التعليم . 2

العام.
يتمكن من ت�زيع مفردات اجلغرافيا ح�شب مراحل التعليم العام.. 3
يرى �شرورة التمكن من حمت�ى اأي م��ش�ع جغرايف يق�م بتدري�شه.. 4
وي��شح . 5 لطالبه  اجلغرافيا  مادة  حمت�ى  اأهمية  يبني  اأن  ي�شتطيع 

عالقتها ببيئتهم التي يعي�ش�ن فيها.
وم�اد . 6 الدرا�شية  بال�شف�ف  املتعلقة  املطل�بة  التقارير  يعرف 

اجلغرافيا.
الدرا�شة . 7 املختلفة منذ وقت مبكر من بدء  التقارير  بيانات  يدون 

مبا ي�شاعده على معرفته بطالبه واإجناز مهامه يف ال�قت املحدد.
يلم مب�شروعات التط�ير القائمة واملتعلقة بعنا�شر املنهج املختلفة  . 8

وفق اأحدث الت�جهات  والنظريات والأ�شاليب الرتب�ية والعلميــة 
املعا�شـــرة.






