توزيع مقرر الجغرافيا نظام مقررات للعام الدراسي  1440 - 1439هـ
ثالث ثانوي  /الفصل الدراسي الثاني  /مكتب التعليم شمال – وحدة العلوم االجتماعية

األسبوع والتاريخ
األسبوع 1
األسبوع 2
األسبوع 3
األسبوع 4

الموضوع
 /1علم الجغرافيا

1440/4/30هـ
 1440 / 5 / 4هـ
1440/5/11-7هـ  /1األجرام السماوية 3
1440/5/18-14هـ /1حركة األرض حول محورها
1440/5/25-21هـ /1قشرة األرض
 /1عملية التعرية

 /2تطور علم الجغرافيا

 /3الجغرافيا عند المسلمين

 /4الكون – األجرام السماوية 1

 /5األجرام السماوية 2

 /2القمر

 /3الخسوف والكسوف

 /4كوكب األرض

 /5حركة األرض1

 /2حركة األرض حول الشمس

 /3الفصول األربعة

 /4الغالف الصخري

 /5تابع الغالف الصخري

 /2تشكيل سطح األرض –
العمليات الباطنية البطيئة
 /2التضاريس 1

 /3العمليات الباطنية السريعة
الزالزل
 /3التضاريس 2

 /4البراكين

 /5عملية التجوية

األسبوع 1440/5/28 5هـ
1440 /6 /2هـ
األسبوع 1440/6/9-5 6هـ  /1تابع خصائص البحار والمحيطات /2حركة مياه البحار والمحيطات 1
األسبوع 7

 /1الطقس والمناخ
1440/6/16 -12هـ

 األمواج /2عناصر المناخ  ( 1الحرارة)

 /5خصائص البحار و
 /4المحافظة على البيئة
المحيطات
 /4حركة مياه البحار والمحيطات /5 2مكونات الغالف الجوي

 /3حركة مياه البحار والمحيطات
المد والجزر /3الضغط الجوي

 /4عناصر المناخ 2

 /5الرياح

 / 3مكونات الغالف الحيوي –
األقاليم الطبيعية  - 1اإلستوائي
 /3األقاليم المعتدلة الباردة

 /4األقاليم المدارية

 /5األقاليم الطبيعية 2

 /4السكان

 /5العوامل الطبيعية

األسبوع 1440/7/7-3 10هـ  /1العوامل البشرية
األسبوع 1440/7/14-10 11هـ /1العمران 1

 /2الكثافة السكانية (المواليد)

 /3الكثافة السكانية (الوفيات)

 /4الزيادة السكانية

 /5االكتظاظ السكاني

 /2العمران 2

 /3العمران 3

 /4الدولة ومقوماتها 1

 /5الدولة ومقوماتها 2

األسبوع 1440/7/21-17 12هـ /1العناصر الجغرافية

 /2األنشطة االقتصادية 1

 /3األنشطة االقتصادية 2

 /4األنشطة االقتصادية 3

 / 5األنشطة االقتصادية 4

األسبوع 14407/27-24 13هـ  /1الخرائط والتقنيات الحديثة

 /2عناصر الخريطة1

 /3عناصر الخريطة 2

األسبوع 1440/8/6-2 14هـ  /1تمثيل التضاريس على
الخريطة
األسبوع 1440/8/13-9 15هـ  /1تابع االستشعار عن بعد

 /2نظم تحديد المواقع على الكرة
األرضية GPS
 /2الصور الجوية والفضائية

 /3مساقط الخريطة

 /4أنواع الخرائط حسب مقياس
الرسم
 /4تقنية المعلومات الجغرافية
االستشعار عن بعد
 /4مكونات نظم المعلومات

 / 5أنواع الخرائط حسب
الغرض
 /5تابع االستشعار عن بعد

األسبوع 6 /23 -19 8
األسبوع 9

 /1الرطوبة والتكاثف

 /2األمطار

1440/6/30-26هـ /1النباتات والحيوانات الصحراوية /2األقاليم المعتدلة الدافئة

االسبوع 8 / 20 -16 16
االسبوع 8 / 27-23 17

معلمة المادة ............................................ :

 /3تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

 /5مراجعة عامة

االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

المشرفة التربوية ......................................... :

قائدة المدرسة ................................... :
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معلمة المادة ............................................ :

المشرفة التربوية ......................................... :

قائدة المدرسة ................................... :

