َٝجٌز جُطؼِ ْ٤جُؼحُٝ ٢جُركع جُؼِٔ٢
٤ٛثس جُطؼِ ْ٤جُطو٘٢
ٓؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢
هْٓ جُٓ٤حقس ٝئوجٌز جُل٘حوم
كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حق٢

جُؿـٍجك٤س جُٓ٤حق٤س
ٓىٌْس جُٔحوز
ّ ٠ُٔ .ّ.ػرحِ ٓكٔى

الوحدة النمطٌة األولى والثانٌة -:
التعرٌف بالجغرافٌة السٌاحٌة وعالقتها مع فروع الجغرافٌة والعلوم األخرى
أهمٌة موقع العراق والوطن العربً وأثره على السٌاحة -:
جُلثس جُٔٓطٜىكس .
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

ٛىف جُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:
ٔٔٚص  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س ُطٌٔ ٖ٤جُطحُد ٖٓ جُطؼٍف ػِٓ ٠ل ّٜٞجُؿـٍجك٤س جُٓ٤حق٤س ومهامها
كعلم حدٌث ٌهتم بالمنظومات المكانٌة السٌاحٌة  ،وترشٌد التدفقات السٌاحٌة ٝػالهطٜح ٓغ كٍٝع
جُؿـٍجك٤س جألنٍ ٟكالجغرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة وعلم الخرائط ٝجإل٠الع ػِ ٠أ٤ٔٛس ٓٞهغ جُؼٍجم
ٝجُ ٖ٠ٞجُؼٍذٝ ٢أغٍ ٙػِ ٠جُٓ٤حقس .

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هى ضؼٍف ػِٓ ٠ل ّٜٞجُؿـٍجك٤س
جُٓ٤حق٤س ٝػالهطٜح ٓغ كٍٝع جُؿـٍجك٤س ٝجُؼِ ّٞجألنٍٝ ، ٟضؼٍف ػِ ٠أ٤ٔٛس ٓٞهغ جُؼٍجم ٝجُٖ٠ٞ
جُؼٍذٝ ٢أغٍ ٙػِ ٠جُٓ٤حقس.

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو كُٔ ٢حوز جُٞقىز
جُ٘ٔط٤س .

عرض الوحدة النمطٌة-:
تعرٌف الجغرافٌة السٌاحٌة  -:إحدى فروع الجغرافٌة البشرٌة التً تهتم بدراسة النشاط
السٌاحً والتوزٌع الجغرافً لالماكن السٌاحٌة فً األقالٌم المختلفة من العالم  ،واثر الحركة السٌاحٌة
على البٌئة والنواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة للسكان .

أصبحت للسٌاحة أهمٌة كبٌرة وأثرا على االقتصاد القومً للبلدان السٌاحٌة،كما إنها تداخلت مع
علوم أخرى ،مما ولد فكرة االهتمام بتنمٌة وتطوٌر السٌاحة باعتبارها قطاعا مهما فً التنمٌة
القومٌة ،وعندئذ أصبحت هناك حاجة إلى الجغرافٌة السٌاحٌة لما لها اثر فً عملٌة إٌجاد خطة عامة
للتنظٌم المكانً للنشاط السٌاحً وتنمٌة المواقع واألقالٌم السٌاحٌة واختٌار أٌهما أفضل ،إضافة إلى
أهمٌتها فً دراسة المنظومات المكانٌة السٌاحٌة من مختلف األنواع والمستوٌات وتحدٌد تخصصها
ومستوى ارتباطها مع منظوماتها الفرعٌة  ،وإٌجاد ظروف مرٌحة للنشاط السٌاحً ،فالجغرافٌة
السٌاحٌة كسائر العلوم األخرى لها أصولها وأسالٌبها ومناهجها الفعالة ،ولهذا اهتمت الدول المتقدمة
سٌاحٌا بتطوٌر هذا العلم لٌساهم فً نجاح هذا القطاع الحٌوي على وفق أسس علمٌة مدروسة .
إن الجغرافٌة السٌاحٌة تعتمد على فروع الجغرافٌة األخرى إضافة إلى عدة علوم طبٌعٌة
وإنسانٌة ،ومن فروع علم الجغرافٌة ذات العالقة الوثٌقة بالجغرافٌة السٌاحٌة -:
 -1الجغرافٌة الطبٌعٌة  -:وهً التً تهتم بدراسة طبٌعة األرض من حٌث البٌئة الجٌولوجٌة
والظواهر الجوٌة والنبات والحٌوان الطبٌعً  ،والجغرافٌة الفلكٌة التً تهتم بدراسة بشكل األرض
وحجمها وحركتها وكروٌتها وعالقتها مع الكواكب األخرى .
 -2الجغرافٌة البشرٌة  -:وتقسم إلى جغرافٌة السكان والجغرافٌة االقتصادٌة والجغرافٌة السٌاسٌة
التً تبحث فً أقطار األرض وحدودها السٌاسٌة ومشكالتها وسكانها .
 -3علم الخرائط  -:تهتم بالخرائط وطرق إنشاءها.
إن السٌاحة عملت على إعادة التوازن فً عملٌات التخطٌط اإلقلٌمً للمناطق الجغرافٌة
المختلفة ،وبما إن الجغرافٌة السٌاحٌة تعتمد على البٌئة الجغرافٌة وما تشتمله من عناصر كالمناخ
والتضارٌس وتوزٌع المٌاه والنبات والحٌوان الطبٌعً  ،وعلى الجغرافٌة البشرٌة التً تهتم بالسكان
وتوزٌعهم ونشاطهم وحرفهم الٌدوٌة وتركٌبتهم وحضارتهم ،وتعتمد أٌضا على التوزٌع الجغرافً
للمراكز السٌاحٌة  ،لذا فان السٌاحة عملت على خلق فرص للمناطق التً تفتقر إلى الموارد الطبٌعٌة
واالقتصادٌة ،كمناطق الهضبة الصحراوٌة والمنطقة الجبلٌة ،والعمل على تقلٌل الفوارق االجتماعٌة
واالقتصادٌة بٌنها وبٌن المناطق التً تتمتع بموارد اقتصادٌة ومتنوعة ،كمنطقة السهول والمناطق
الصناعٌة ،مما ٌؤدي إلى زٌادة رفاهٌة المجتمع والعمل على توفٌر فرص عدٌدة لسكان تلك المناطق
الفقٌرة ،والتً تتوفر فٌها مقومات سٌاحٌة من خالل قضاء العطل و اإلجازات االعتٌادٌة واألعٌاد

على مدار مواسم السنة فً مناطق جغرافٌة سٌاحٌة ،وخاصة إذ توفرت فٌها وسائل الراحة والهدوء
والبنى التحتٌة التً تعتبر من مقومات نجاح السٌاحة .

أهمٌة موقع العراق والوطن العربً وأثره على السٌاحة -:
لموقع العراق الجغرافً أهمٌة بالغة على المستوى اإلقلٌمً والدولً ومنذ أقدم العصور،
وذلك لموقعه على ملتقى قارات العالم القدٌم ( آسٌا – أفرٌقٌا – أوربا )  ،حٌث ٌقع العراق على
مسار طرٌق التجاري القدٌم المعروف ب(طرٌق الحرٌر) برا وبحرا  ،كما ٌقع فً منطقة شرقً البحر
المتوسط ذات العروض المعتدلة أطلق علٌها تسمٌة المناطق المعتدلة ذات الموقع الجغرافً السٌاحً
الممتاز حٌث أصبحت من أغنى مناطق الجذب السٌاحً فً العالم ،وفً األجزاء الجنوبٌة الغربٌة من
قارة أسٌا .
لشكل العراق مزاٌا عدٌدة  ،إذ إن شكله متوازنا حٌث تقع عاصمته بغداد فً وسطه
تقرٌبا،وهذا ٌعتبر شكال مثالٌا للدولة،كما إن تضارٌسه مختلفة فالجبال المرتفعة فً شماله ،وفً
جنوب وغرب المنطقة الجبلٌة تقع المنطقة المتموجة ،أما فً الوسط والجنوب فتنبسط األرض حٌث
السهل الرسوبً ،أما أجزائه الغربٌة والجنوبٌة الغربٌة فتشكل الهضبة معظم أجزائه والتً تعد امتدادا
لهضبة الجزٌرة العربٌة وهضبة بالد الشام  ،إن هذا التنوع فً شكل سطح العراق ومناخه وتعدد
بٌئاته الطبٌعٌة من جبال وسهول وانهار وبحٌرات واهوار ومٌاه معدنٌة ،كلها تعد مصدر قوة جذب
سٌاحً  ،إضافة إلى إن جهاته المختلفة زاخرة باآلثار الحضارٌة والمراكز الدٌنٌة جعل منه محط
أنظار الكثٌر من السٌاح .
لذلك فالموقع الجغرافً للعراق له اثر كبٌر فً تحدٌد واختٌار المكان السٌاحً وان هذا المكان
ٌعتمد على نوعٌة الموقع الجغرافً بل انه ٌحدد نوعٌة السٌاحة فً تلك المنطقة ،ولعل أهم المراكز
السٌاحٌة التً ٌمكن تمٌزها فً العراق -:
 -1المواقع األثرٌة  -:تنتشر فً العراق مواقع أثرٌة عدٌدة فً مختلف جهاته  ،مثل آثار آشور
والحضر فً نٌنوى  ،وبابل فً محافظة بابل  ،وأور وارٌدو فً ذي قار ،وغٌرها الكثٌر .
 -2المراكز الدٌنٌة  -:فً العراق مجموعة من المدن الدٌنٌة المقدسة ذات أهمٌة بالغة ال على
المستوى المحلً حسب بل على المستوى اإلقلٌمً والدولً  ،مثل مدٌنة بغداد والنجف

االشرف وكربالء المقدسة ومدٌنة سامراء ،حٌث أصبحت مراكز جذب للزوار من مختلف
الجهات من داخل العراق وخارجه .

االختبار ألبعدي
وضع األسئلة القصٌرة المتنوعة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود أالستٌعابهم للمادة المطروحة
علٌهم ،إضافة إلى اإلجابة على أسئلتهم واستفساراتهم حول األمور الغامضة وغٌر المفهومة لدٌهم .

الوحدة النمطٌة الثالثة والرابعة
عوامل الموقع التكوٌنً وأثرها على الجانب
السٌاحً عناصر الجذب السٌاحً المتنوعة
بشكل عام

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس  /كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘. ٢

ٛىف جُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:
ضٜىف  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س ُطؼٍف جُطحُد ػِ ٠ػٞجَٓ جُٔٞهغ جُطٌٝ ٢٘٣ٞأغٍٛح ػِ ٠جُؿحٗد
جُٓ٤حقٝ ٢جُطؼٍف ػِ ٠ػ٘ح ٍٚجُؿًخ جُٓ٤حق ٢جُٔط٘ٞػس ذٌَٗ ػحّ .

جألٛىجف جألوجت٤س -:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ذؼٞجَٓ جُٔٞهغ
جُطٌٝ ٢٘٣ٞأغٍٛح ػِ ٠جُؿحٗد جُٓ٤حقٝ، ٢جُطؼٍف ػِ ٠ػ٘ح ٍٚجُؿًخ جُٓ٤حق ٢جُٔط٘ٞػس ذٌَٗ ػحّ.

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو كٛ ٢ىف جُٞقىز
جُ٘ٔط٤س .

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س-:
ػٞجَٓ جُٔٞهغ جُطٌٝ ٢٘٣ٞأغٍٛح ػِ ٠جُؿحٗد جُٓ٤حق. ٢
ئٕ ٖٓ أ ْٛػٞجَٓ جُٔٞهغ جُٓ٤حق-: ٢ٛ ٢
 -1جألٌٝ -: ٜضَٗٔ جُطٍذس ٝضًٍ٤رٜح ٝجٌَُٗ جُهحٌؾُٓ ٢طف جألٌٝ، ٜجُػٌٞجش جُرح٤٘٠س
(جُٔؼحوٕ ٝجُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س) ٝجُظٍٝف جُهحٚس ًحُلٟ٤حٗحش ٝجُُالٍَ ٝجالُٗالهحش جألٌ٤ٞس .
 -2جُٔ٘حل  -:ذؼ٘ح ٍٙٚجُٔهطِلس (وٌؾحش جُكٍجٌز ،جُٟـ ١جُؿ،١ٞجٍُ٣حـ ٓ،ظح ٍٛجُطٌحغق
ٝجُطٓحه. )١
 -3جُـطحء جُ٘رحض َٔٗ٣ٝ -: ٢جُكٞ٤جٗحش جُرٍ٣س ٝجُٔ٘حظٍ جُطر٤ؼ٤س ٝقؿٜٔح ٠ٝر٤ؼطٜح .
ئٕ جُط٘ٔ٤س جُٓ٤حق٤س ٝضطٌٛٞح ك ٢أ ١وُٝس أ ٝئهِ ْ٤ضؼطٔى ػِ ٠ذ٤ثطٜح جُطر٤ؼ٤س ٝئٌٓحٗحضٜح
جُٓ٤حق٤س ٓٝىٓ ٟالتٔطٜح ُ٘ٗٞء ٝضط ٌٞجُٓ٤حقس ٝ ،جٕ ٖٓ جذٍَ جُؼٞجَٓ جُط ٢ضإغٍ ػِ ٠ػِٔ٤س
جُؿًخ جُٓ٤حق-: ٢ٛ ٢
 -1جُٔٞهغ جُؿـٍجك -: ٢ئٕ جُؼ٘ ٍٛجُٜحّ ك ٢جُٔٞهغ جُؿـٍجك ٢جُٓ٤حق ٞٛ ٢جُٔٓحكس ذٍٓ ٖ٤جًُ
جٗطالم جُٓ٤حـ ٍٓٝجًُ جْطورحُ، ْٜق٤ع ًِٔح ًحٗص ٍٓجًُ جالْطورحٍ ُِٓ٤حـ كٓ ٢ط٘ح ٍٝجُ٤ى
ًِٔح ًحٗص هٞز ؾًخ  ًٙٛجٍُٔجًُ جًرٍ ٝيُي ٠ر٤ؼ ٢ألًِٗٔ ٚح جَوجوش جٍُٔجًُ جُٓ٤حق٤س ذؼىج

ػٖ ٍٓجًُ جالٗطالم جَوجوش ضٌحُ٤ق جُ ٍٞٚٞئُٜ٤ح ٖٓ ؾٜس ٝضوِٛص ئٌٓحٗ٤س ذوحء جُٓ٤حـ
كطٍز ِ٣ٞ٠س ك ًٙٛ ٢جٍُٔجًُ ٖٓ ؾٜس أنًٍٔ، ٟح ئٕ ُٗرٌس جُطٍم ْٝٝحتَ جُ٘وَ ئُ٠
جٍُٔجًُ جُٓ٤حق٤س ُٜح ػالهس ٝغ٤وس ذؼِٔ٤س ؾًخ جُٓ٤حـ ٝ ،ػِ ٚ٤كحٕ جُٔٞجهغ جُؿـٍجك٤س
جُٓ٤حق٤س جُٔػحُ٤س  ٢ٛضِي جُٔٞجهغ جُط ٌٖٔ٣ ٢جُ ٍٞٚٞئُٜ٤ح ذْٞحتَ ٗوَ ٍٓ٣كس ٝذطٌحُ٤ق
هِِ٤س .
ٓ -2ؼحُْ ْطف جألٌ ٜجُطر٤ؼ٤س ٢ٛٝ -:جقى جُؼٞجَٓ جُط ٢ضِؼد وٌٝج ًرٍ٤ج ك ٢ػِٔ٤س جُؿًخ
جُٓ٤حق ، ٢ئال ئٕ جُؿحيذ٤س جُٓ٤حق٤س ُٔؼحُْ ْطف جألٌ ٜجُطر٤ؼ٤س ضطرح٘ٓ ٖٓ ٖ٣طوس ألنٍ،ٟ
ٝضؼطٔى ػِ ٠جٛطٔحّ جُٓ٤حـ ذٜحٝ،جُط ٢ذىٌٛٝح ضطرحٗ ٖ٣ظٍج ئُ ٠ضرحٓ ٖ٣ك٤ط ْٜجٌُٓ٘٢
ذحُىٌؾس جألْحْ٤سٝ،ضؼطٔى ػِٔ٤س جُؿًخ جُٓ٤حقُٔ ٢ؼحُْ ْطف جألٌ ٜجُطر٤ؼ٤س ػِ ٠جُط٘ٞع
ك ٢جُٔ٘حظٍ جُطر٤ؼ٤س  ّ٤ُٝػِ ٠ضٗحذٜٜحًٛٝ ،ج ٣ؼى ٖٓ أ ْٛجُؼٞجَٓ جُط ٢ضُ٣ى ٖٓ هٞز
جُؿًخ جُٓ٤حق ٢أل٘ٓ ١طوس ٝضٍكغ ٖٓ أ٤ٔٛطٜح جُٓ٤حق٤س ٝ ،نحٚس جُٔ٘ح٠ن جُط ٢ضطُٔ٤
ذأ٤ٔٛطٜح جُٓ٤حق٤س نالٍ ك ٍٞٛجُٓ٘س جُٔهطِلس ً،حُؿرحٍ جُط ٢ضٓطـَ ٤ٚلح ًٔٛح٣ق ؾِٔ٤س
ُالْطؿٔحّ ٖٝ،طحءج ُُٔجُٝس ٌ٣حٞس جُطؿٞجٍ ٝجُطُقِن ػِ ٠جُؿِ٤ى .
 -3جُٔ٘حل ٣ -:ؼٍف جُٔ٘حل جُٓ٤حق ٢ذأٗ ٚجُٔ٘حل جًُ٣ ١طْٓ ذحػطىجُ ٚجُكٍجٌ٤ٚ ١لح ٝ،وكثٚ
ٖطحءج ٝهِس جأل٣حّ جُٔٔطٍز ٝجُـحتٔس ٝ،جٗؼىجّ جٍُ٣حـ جُو٣ٞس ٓغ ٗوحء جُؿ ٞجٗهلح ٜجٍُٞ٠ذس
جُ٘ٓر٤س ٣ٝ .ؼى جُٔ٘حل جقى جُؼٞجَٓ جألْحْ٤س ُؼِٔ٤س جُؿًخ جُٓ٤حق ٌٖٔ٣ٝ ، ٢يُي ٖٓ نالٍ
ػ٘ح ٍٙٚجألْحْ٤س (جُٜٞجء جُ٘و ، ٢جُّٗٔ جٍُٔٗهس  ،وٌؾحش جُكٍجٌز جُٔؼطىُس  ،ضٓحه١
جُػِٞؼ  . . . . . ،جُم) ٝضٌَٗ ٓٛىٌج ْ٤حق٤ح ٓ٘حْرح  ٌٖٔ٣جْطـالُٓ ٚغ جُؼٞجَٓ جُٓ٤حق٤س
جألنٍُ ، ٟر٘حء ٍٓجًُ ؾًخ ْ٤حق٤س  ،ق٤ع ئٕ ذؼٓ ٝظح ٍٛجُٔ٘حل ضٌَٗ ػِٔ٤س ؾًخ
ْ٤حقٓ ٢ػَ ظحٍٛز ضٓحه ١جُػِٞؼ جُط ٢ضٍضر ١ذٜح جٌُػ ٖٓ ٍ٤جألٗٗطس جٍُ٣ح٤ٞس  ،ػِ ٠ػٌّ
ضٓحه ١جألٓطحٌ أٛ ٝرٞخ جٍُ٣حـ جُو٣ٞس أ ٝجٌضلحع وٌؾس جُكٍجٌز ٝجٍُٞ٠ذسٝ ،ؿٍٛ٤ح ٖٓ
جُٔظح ٍٛجُط ٢ضإغٍ ػِ ٠هٞز جُؿًخ جُٓ٤حق. ٢
 -4جُٔٞجٌو جُٔحت٤س ٝ -:ضؼطرٍ جُٔ٤ح ٙجُٓطك٤س (جألٜٗحٌ ٝجُركٍ٤جش ) ٝجُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س (جُؼٕٞ٤
ٝجُؼ ٕٞ٤جُٔؼىٗ٤س ٝج٥ذحٌ) ٤ٓٝحٖٞ ٙج٠ة جُركحٌ ٝجُٔك٤طحش  ،يجش أ٤ٔٛس ًرٍ٤ز ك ٢ػِٔ٤س
جُؿًخ جُٓ٤حقٝ ، ٢أ٤ٔٛطٜح ضطرح ٖ٣قٓد ًٔ٤طٜح ٞٗٝػ٤طٜح ٝنٛحتٜٛح ٝأٓحًٖ ضٞجؾىٛح

ٝجُظٍٝف جُٔطؼِوس ذحْطـالُٜح ،كٔػال ٓ٤ح ٙجُٗٞج٠ة جُركٍ٣س ُٜح أ٤ٔٛس ًرٍ ٟك ٢جُؿًخ
جُٓ٤حـ الْٔ٤ح جُى ٍٝجُوحٌ٣س أ ٝجُى ٍٝجُركٍ٣س جُـٚ ٍ٤حُكس ُِٓ٤حقس ٓػَ ٖٞج٠ة أٌٝذح
جُٗٔحُ٤س جُرحٌوز ،أٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔ٤ح ٙجُٓطك٤س ( جألٜٗحٌ ٝجُركٍ٤جش ) كحٕ أ٤ٔٛطٜح جُٓ٤حق٤س
ًرٍ٤ز نحٚس ك ٢جُٔ٘ح٠ن جُوحٌ٣س  ،ق٤ع ض٘ٗح ٍٓجًُ ْ٤حق٤س ق ًٙٛ ٍٞجُركٍ٤جش  ،ئٞحكس
ئُ ٠أ٤ٔٛس جُ٘٤حذ٤غ ٝنحٚس جُٔؼىٗ٤س الْٔ٤ح يجش جُٔٞجٚلحش جُؼالؾ٤س ك ٢ػِٔ٤س جُؿًخ
جُٓ٤حق ، ٢نحٚس جُٓ٤حقس جُؼالؾ٤س جُط ٢جَوجوش أ٤ٔٛطٜح ػٔح ًحٗص ػِ٣ُُ ٚ٤حوز أٍٓجٜ
جُؼ ٍٛجُ٘ٛحػ.٢
 -5جُ٘رحش جُطر٤ؼٝ ٢جُطٝ ٌٞ٤جُكٞ٤جٗحش جُرٍ٣س ًُٜٙ -:جُٔٛحوٌ جُطر٤ؼ٤س أ٤ٔٛس ْ٤حق٤س ًرٍ٤ز
الْٔ٤ح ٌُٓحٕ جُٔىٕ جُ٘ٛحػ٤س جٌُرٍ، ٟػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ جأل٤ٔٛس جُٓ٤حق٤س ُ ًٜٙجُٔٛحوٌ ئال
أٜٗح ضهطِق ذحنطالف أٗٞجػٜح ٓٓٝحقطٜح ًٝػحكطٜح ٞٓٝجهؼٜح ،كحٕ جُـطحء جُ٘رحض ٢جُطر٤ؼ٢
ذٔ٘حظٍ ٙجُهالذس ٤ٟ٣ق جُؿٔحٍ ٝجٍُٝػس ئُ ٠جٍُٔجًُ جُٓ٤حق٤س  ،كحُٓ٤حـ ٣ل ِٕٟٞجُٔ٘ح٠ن
جُهٍٟجء ػِ ٠جُٔ٘ح٠ن جُهحُ٤س ٖٓ جُـطحء جُ٘رحضٔ٣ٝ ، ٢ػَ جُـطحء جُ٘رحض ٢جُ ١ْٞجُك١ٞ٤
ٝجُطر٤ؼُٔ ٢ؼظْ جُكٞ٤جٗحش ٝجُط ٌٞ٤جُرٍ٣س جُط ٢ذىٌٛٝح ضٌَٗ ئقى ٟجإلٌٓحٗحش جُٓ٤حق٤س
ق٤ع ئٕ جُطٝ ٌٞ٤جُكٞ٤جٗحش جُرٍ٣س جُط ٢ض٘طٍٗ ذٌػٍز ضٓٔف ُِٓ٤حـ ذٔٔحٌْس ٞٛج٣س جُ٤ٛى.

االختبار ألبعدي
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً لهم .

جُٞقىز جُ٘ٔط٤س جُهحٓٓس
تقٌم عناصر الجذب السٌاحً

جُلثس جُٔٓطٜىكس
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس  /كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘. ٢

ٛىف جُٞقىز جُ٘ٔط٤س .
ضٜىف  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س ُطؼٍف جُطحُد ػِ ٠ػٞجَٓ جُٔٞهغ جُطٌٝ ٢٘٣ٞأغٍٛح ػِ ٠جُؿحٗد
جُٓ٤حقٝ ٢جُطؼٍف ػِ ٠ػ٘ح ٍٚجُؿًخ جُٓ٤حق ٢جُٔط٘ٞػس ذٌَٗ ػحّ .

جألٛىجف جألوجت٤س .
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠ضو ْ٤٤ػ٘ح ٍٚجُؿًخ
جُٓ٤حق.٢

جالنطرحٌ جُورِ٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو كٛ ٢ىف جُٞقىز
جُ٘ٔط٤س .

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س-:
-1

ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ ضرحٍٓ ٖ٣جًُ جُؿًخ جُٓ٤حقٝ ٢ذ٤ثط ، ٚئال ئٕ ال ضٌحو ضهِ ٞذ٤ثس أ ٝئهِٖٓ ْ٤
ٍٓجًُ ؾًخ ْ٤حق٤س .

-2

ئٕ أكٍٓ َٟجًُ جُؿًخ جُٓ٤حق ٢ٛ ، ٢ضِي جُط ٢ضٔطِي ػىو ٖٓ جُؼٞجَٓ جُٓ٤حق٤س ٝجُطر٤ؼ٤س.

-3

ئٕ جُؼٞجَٓ جُطر٤ؼ٤س جُٓ٤حق٤س ضطلحػَ ٝضطٌحَٓ ٓغ ذؼٜٟح جُرؼٓٝ ٝغ ذؼٜٟح جُرؼٓٝ ٝغ
ؿٍٛ٤ح ٖٓ جُؼٞجَٓ ُطٌ ٖ٣ٞأكٍٓ َٟجًُ جُؿًخ جُٓ٤حق. ٢

-4

ٌٍٝٞز ٞٝغ نطٝ ١وٌجْحش ٓٓطىٔ٣س ضؼ٘ ٠ذْٞحتَ ٝػٞجَٓ جُؿًخ جُٓ٤حقٝ ٢جُط٘ٔ٤س
جُٓ٤حق٤س .

االختبار ألبعدي
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً لهم .

جُٞقىز جُ٘ٔط٤س جُٓحوْس
أ٤ٔٛس جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس ٝػالهطٜح ٓغ
جُؿًخ جُٓ٤حقً ٢حُؿرحٍ ٝجُٓٝ ٍٜٞجُٟٜحخ

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

ٛىف جُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:
ضٜىف  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س ُطٌٔ ٖ٤جُطحُد ٖٓ جُطؼٍف ػِ ٠جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس ٓٝؼٍكس ػالهطٜح
ٓغ جُؿًخ جُٓ٤حقً ٢حُؿرحٍ ٝجُٓٝ ٍٜٞجُٟٜحخ.

جألٛىجف جألوجت٤س -:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ٠
جُطؼٍف ػِ ٠جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس ُِؼٍجم .
٣طؼٍف ػِ ٠ػالهس جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس ٓغ جُؿًخ جُٓ٤حقً ٢حُؿرحٍ ٝجُٓٝ ٍٜٞجُٟٜحخ.

جالنطرحٌ جُورِ-: ٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ُٔؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٞقىز جُ٘ٔط٤س .

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:
جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس -:
٣طٛق ْطف جُؼٍجم ذٛلس ػحٓس ذوِس جٌضلحػٝ ٚجُرٓح٠س ٝجالٗطظحّ ٝجالْطٍٔجٌ٣س  ،ئي ئٕ
جُط٣َٞغ جُطٌُٛ ٢٘٣ٞه ٌٙٞؿٓ ٍ٤ؼوى  ،كحُٛه ٌٞجٌُِٓ٤س ضظ ٍٜكٞم ٓٓحقحش ٝجْؼس ك ٢جُٗٔحٍ
ٝجُـٍخ ٝ ،جُطٍْرحش جُط٤٘٤س جُكى٣ػس جُطٌ ٖ٣ٞضـط ٢أًػٍ ٖٓ ٌذغ ٓٓحقس جُؼٍجم  ،أٓح جُٟٜرس جُـٍذ٤س
كطٗـَ قٞجُٛٗ ٢ق ٓٓحقس جُؼٍجم جٌُِ٤س  ،أٓح جُٔ٘طوس جُٔطٔٞؾس ٝجُٓ ٍٜٞجٍُْٞذ٤س كطٔػَ قٞجُ٢
ٗٛق ٓٓحقس جُؼٍجم جُٔطرو٤س  ،أٓح جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س كال ضٔػَ ئال ؾُءج ٚـٍ٤ج ٖٓ ئؾٔحُ ٢جُٔٓحقس
ٝضٗـَ أه ٠ٛجُٗٔحٍ ٝجُٗٔحٍ جٍُٗه ٖٓ ٢جُؼٍجم .

٣وْٓ ْطف جُؼٍجم ئُ ٠جألهٓحّ جُطٟحٌ٤ٓ٣س ج٥ض٤س -:
أٝال  -:ئهِ ْ٤جُؿرحٍ .
ٗ٣ـَ ًٛج جإلهِ ْ٤جُؿُء جُٗٔحُٝ ٢جُٗٔحٍ جٍُٗه ٖٓ ٢جُؼٍجم ٗ٣ٝ،ـَ قٞجُٓٓ ٖٓ %5 ٢حقس
جُؼٍجم ٔ٣ٝ ،طى ػِٛ ٌَٖ ٠الٍ ٖٓ جُٗٔحٍ جُـٍذ ٢ئُ ٠جُؿ٘ٞخ جٍُٗهٝ ٢ذط ٍٞقٞجُٝ ًْ390 ٢ػٍٜ
٣طلحٝش ٖٓ ٓحذ٣ٝ ، ًْ) 120 – 20( ٖ٤طٍجٝـ جٌضلحػٔ٣ٝ ، ّ) 3600 – 1000 ( ٖٓ ٚطى جإلهِ ْ٤جُؿرِ٢
ٓغ جُكىٝو جُٓ٤حْ٤س جُؼٍجه٤س – جُطًٍ٤س ٖٔحال ٝ ،جإلٍ٣جٗ٤س ٖٓ ؾٜس جُٗٔحٍ جٍُٗه. ٢

ضطٔ ُ٤جُٔظح ٍٛجُطر٤ؼ٤س ُِؿرحٍ ذأٜٗح ضُوجو ٝػٌٞز ٝجٌضلحػح ًِٔح جضؿٜ٘ح ٗك ٞجُٗٔحٍ جٍُٗه، ٢
ٝضٔطى ذٔكحيجز جُٓالَْ جُؿرِ٤س أٝو٣س ػٔ٤وس  ،ضطٔ ُ٤ذحٗهلح ٜوٌؾحش جُكٍجٌز كٜ٤ح ٝضٍضلغ ٗٓرس
جٍُٞ٠ذس ك ٢جُٜٞجء ٝ ،ضٌػٍ جألٖؿحٌ ٝجُرٓحض ٖ٤ػِْ ٠لٞـ أٝو٣طٜح ٝ ،جُـطحء جُ٘رحض٣ ٢ؼٌّ جٌضلحػح
ك٤ًٔ ٢س جألٓطحٌ جُٓ٘٣ٞس
٣طًٔٛ ُ٤ج جإلهِ ْ٤ذؿٔحٍ ؾرحُٝ ٚأٝو٣ط ٚجُٔـطحز ذأٗٞجع جُُ ٌٞٛك ٢جٍُذ٤غ ٝ ،ذـحذحش جُرِٝ ٠ٞجَُِٞ
ٝجألٖؿحٌ جُٔؼٍٔز ًٔ ،ح ٣طٛق ٠وٓ ٚذحػطىجٍ وٌؾحش جُكٍجٌز ٤ٚلح ٓٔح ؾؼَ ًٍُٓ٘ٓ ٚج ُؿًخ
جُٓ٤حـ ًُ ،ج كحٕ جإلهِ٣ ْ٤كطَ جٌُٔحٗس جأل ٠ُٝك ٢جُؼٍجم ألؿٍج ٜجُٓ٤حقس ٤ٚلح ًٔ٤ٛلح ٘ٓٝطؿؼح ،
ٖٝطحءج ألؿٍج ٜجُٓ٤حقس جُٗط٣ٞس جُٔطٔػِس ذحُلؼحُ٤حش جٍُٔضٌُز ػِ ٠ضٓحه ١جُػِؽ .

غحٗ٤ح  -:ئهِ ْ٤جُٓ( ٍٜٞجُٓ َٜجٍُْٞذ ٢أ ٝجُل)٢ٟ٤
٣ؼى جُٓ َٜجٍُْٞذ ٖٓ ٢أقىظ أهٓحّ جُؼٍجم ضٌ٘٣ٞح ٝج ْٛأؾُجء ٙذٍٗ٣ح٣ٝ ،كطَ قٞجُ%20 ٢
ٖٓ ٓٓحقس جُؼٍجم٣ٝ ،طٌ ٖٓ ٕٞضٍْرحش ٗ ١ٍٜوؾِس ٝجُلٍجشْٝ،طف جُطٍذس ك ٢جُٓ َٜجٍُْٞذ٢
ٓطٗحذٜس قط ٠ضٌحو ضهِ ٖٓ ٞضرح ٖ٣ك ٌَٖ ٢جُٓطف ٝ،ئيج ٓح ٝؾى ضرح ٖ٣ك ٖٓ ٜٞػَٔ جألٜٗحٌ أ ٝجإلٗٓحٕ
أٜٔ٤ًِ ٝح ٓؼح ٝ،جٕ جالنطالف جُظح٣ ٍٛؼٞو ئُ ٠جُطٌ ّ٤ُٝ ٖ٣ٞجُطًٍ٤د .
٣طٍجٝـ جٌضلحع جألٌج ٢ٞكًٛ ٢ج جُٓ َٜذٓٓ ٖ٤طْ ٟٞطف جُركٍ ٓ 100ٝطٍ كٞم جُٔٓط ٟٞجُٓطف
جًًُٔٝ ،ٌٞهى ضٍضد ػِ ٌَٖ ٠جُٓ َٜجُلٝ ٢ٟ٤جٗكىجٌجض ٚأٍٓجٕ -:
 -1ضؼٍ ٚٞئُ ٠جُلٟ٤حٗحش ٞ٠جٍ جُؼ ٌٞٛجُٔح٤ٞس .
 -2ه٤حّ جٍُ ١جُٓ٤ك ٢ك ٚ٤ذٓرد جٌضلحع ٓؿٍ ٟجُ٘ ٖ٣ٍٜػٖ ٓٓطْ ٟٞطف ًٛج جُٓ. َٜ
ٝضوغ كًٛ ٢ج جُٓ َٜذؼ ٝجُٔ٘هلٟحش  ٌٖٔ٣ضٔ ُ٤غالظ ٜٓ٘ح -:
أٞٗ -ع ضـٍٔ٤ٓ ٙح ٙوجتٔس ًٔح ك ٢جألٞٛجٌ ٝجُٔٓط٘وؼحش ٝجُركٍ٤جش .
خٞٗ -ع ضـٍٔ٤ٓ ٙح ٙك٤ِٛس ًٔح ك٘ٓ ٢هل ٝػوٍهٞف .
ؼٞٗ -ع أٌ ٚٞؾحكس ٌُٜ٘ح ٓؼٍٞس الٕ ضـٍٔٛح ٓ٤ح ٙجألٞٛجٌ ػٖ قىٝظ جُلٟ٤حٗحش .
ٝضؼى جُركٍ٤جش ٖٓ أ ْٛجٍُٔجكن جُٓ٤حق٤س ك٘ٓ ٢طوس جُٓ َٜجٍُْٞذٓ ،٢ػَ ذكٍ٤ز
جُكرحٗ٤س جُط ٢ضوغ ػِ ٠قحكس جُٟٜرس جُـٍذ٤س ٝضؼطرٍ جُكى جُلحٓ َٚحذ ٖ٤ئهِ ٢ٔ٤جٍُٜٓٞ
ٝجُٟٜحخ ٌٓ ٢ٛٝ ،حٕ ٓالتْ ًٍُٞخ جُُٝجٌم ٝجُطٔطغ ذٔ٘حظٍ جُركٍ٤ز جُؿِٔ٤س ٝ،ذكٍ٤ز
ْحٝز جُٞجهؼس ئُ ٠جُٗٔحٍ جُـٍذٓ ٖٓ ٢ى٘٣س جُٓٔحٝز ٝجُط ٢ضطٔ ُ٤ذػرحش ٓ٘ٓٞخ جُٔ٤ح ٙكٜ٤ح ،

ئٞحكس ئُٝ ٠جقس ػ ٖ٤جُطٍٔ جُط ٢ضؼطرٍ ٖٓ أْٝغ ٝأؾَٔ ٝجقحش جُٛكٍجء جُـٍذ٤س ٝ ،ضوغ
ئُ ٠جُـٍخ ٖٓ ٓى٘٣س ًٍذالء ذٔٓحكس  ،ًْ 60جُط ٢ضؼطرٍ ٓ٘طوس ْ٤حق٤س الْٔ٤ح ك ٢كَٛ
جُٗطحء  ،كٟال ػٖ أٜٗح ٓ٘طوس أغٍ٣س.
أٓح ٓ٘طوس جألٞٛجٌ جُط ٢ٛ ٢ػرحٌز ػٖ ٓٓطكحش ٓحت٤س جُط ٢ضـط ٢جألٌج ٢ٞجُٔ٘هلٟس
جُٞجهؼس ك ٢ؾ٘ٞذ ٢جُٓ َٜجٍُْٞذ ٢ػِٓ ٌَٖ ٠ػِع ضوغ ٓىٕ ( جُؼٔحٌز – جُ٘ح٣ٍٚس –
جُرٍٛز) ػٌِ ٠ؤٝ ، ْٚٝضطٓغ ٓٓحقس جألٌج ٢ٞجُٔـطحز ذحُٔ٤ح ٙكٝ ٢هص جُلٟ٤حٕ أٝجنٍ
جُٗطحء ٝذىج٣س جٍُذ٤غ ك ٢ق ٖ٤ئٜٗح ضطوِ ٙأ٣حّ جُٜٞ٤ٛو ،ئٕ ٓ٘طوس جألٞٛجٌ ُْ ضك َٛػِ٠
جالٛطٔحّ ٖٓ هرَ جُٔؼ٘ ٖ٤٤ذحُٓ٤حقس  ،الْطـالُٜح ًٔ٘ح٠ن ْ٤حق٤س ذٓرد ٓح ضؼٍٞص ُ ٚك٢
جُؼٜى جُٓحذن ٖٓ ضؿل٤ق ٝضٜؿٌُٓ ٍ٤حٜٗح ٓٔح أو ٟئُ ٠ضوِٓٓ ٙ٤حقس جألٞٛجٌ ٝهطَ جٌُػٍ٤
ٖٓ جٌُحت٘حش جُك٤س جُطً ٢حٗص ضؼ ٕ٤كٝ ، ٚ٤ذؼى ػحّ  2003ػحوش جُك٤حز ئُ ٠جألٞٛجٌ ٖٓ
ؾى٣ى  ،ئال ئٕ جالٛطٔحّ ٖٓ جُؿحٗد جُٓ٤حق ّ٤ُ ٢ذحُٔٓط ٟٞجُٔطِٞخ  ُٞٝ ،إٔ ٤ٛثس
جُٔٛح٣ق ٝجُٓ٤حقس أذىش جالٛطٔحّ جُٔطِٞخ ذٜح ألٚركص ٖٓ جًرٍ أُٔٗحض ٢ك ٢جُٔ٘طوس.
ًٔح ئٕ ُٔ٘طوس جُٓ َٜجٍُْٞذ ٢أ٤ٔٛس ْ٤حق٤س ً ْٟ٣ ٚٗٞأ ٠ُٝجُٔٓط٘٠ٞحش جُرٍٗ٣س
جألغٍ٣س جُوىٔ٣س ٌُٓحٕ ٝجو ١جٍُجكى ،ٖ٣ق٤ع ض٘طٍٗ كٜ٤ح جُؼى٣ى ٖٓ جُٔىٕ جُٔٞجهغ جُطحٌ٣ه٤س
ٝجُى٤٘٣س ٜٔٓ ٢ٛٝس ُِٓ٤حقس جُطحٌ٣ه٤س ٝجُى٤٘٣س ًٔ ،ح ئٕ الٗرٓح ٠أٌُ٤ٓ ٚٞز ؾؼِص ٖٓ ٓى
ٍ٠م جُ٘وَ ذٌٞٛز ِْٜس ؾؼَ جُط٘وَ كٌ ٢ذٞػ٣ٍٓ ٚكح ٝذأهَ ًِلس ًٔ ،ح جٗ٣ ٚك ١ٞػِ٠
ٓ٘ح٠ن نٍٟجء ٝجْؼس ًرٓحض ٖ٤جُ٘هٝ َ٤جألٖؿحٌ  ٝجُلٞجًس ٝجُكوُ٤ٔٓ ًٙٛ ، ٍٞجش ضُ٣ى ٖٓ
أ٤ٔٛط ٚجُٓ٤حق٤س .

غحُػح  -:ئهِ ْ٤جُٟٜرس ((جُرحو٣س)).
ٝضوغ ك ٢جُؿُء جُـٍذ ٖٓ ٢جُؼٍجم  ،ضرِؾ ٓٓحقطٜح قٞجُٓٓ ٖٓ %57 ٢حقس جُؼٍجم جٌُِ٤س ،
 ٢ٛٝجٓطىجو ُرحو٣س جُؿٍُ٣ز جُؼٍذ٤س ٝ ،ضطٔ ُ٤ذأٜٗح ضُوجو جٌضلحػح ذحضؿح ٙجُؿ٘ٞخ جُـٍذ٣ٝ ، ٢طٍجٝـ
جٌضلحػٜح قٞجُ ّ900 ٢ػ٘ى جُكىٝو جُؼٍجه٤س – جألٌوٗ٤س – جُٓؼٞو٣س ًٔ ،ح ئٜٗح ض٘ٓ ْٟهلٟحش
ض َٛئُ ّ 75 ٠ػٖ ٓٓطْ ٟٞطف جُركٍ ًٔح ك٘ٓ ٢هل ٝجُكرحٗ٤س ًٔ،ح ضطٔ ُ٤أٌ ٚٞذحالٗكىجٌ

جُطىٌ٣ؿ ٢ذحضؿح ٙجُٗٔحٍ جٍُٗه٣ٝ ، ٢طْٔ ُ٤طف جُٟٜرس أٟ٣ح ذٞؾٞو أنحو٣ى ٝجُكلٍ ك ٢أٓحًٖ
ٓطؼىوز ٜٓ٘ح ًٔ ،ح ضٌَٗ جألٝو٣س أْحْح ُِطرح ٖ٣جُطٟحٌُِ٘ٔ ٢ٓ٣طوس ٗط٤ؿس ُطأغ٤ٓ ٍ٤ح ٙجألٓطحٌ ك٢
جُطروحش جٌُِٓ٤س ٝجٍُِٓ٤س ٝجُؿرٓ٤س ٓٝ ،ؼظْ ٚه ٌٞجُٟٜرس ؾٍوجء أٓ ٝـطحز ذطروس نل٤لس ٖٓ
جٍُٓحٍ ٗط٤ؿس جُطؼٍ٣س جُٗى٣ىز جُط ٢ضؼٍٞص ُٜح جُٔ٘طوس  ،ذٓرد ٖىز جٗكىجٌ جألٌ ٖٓ ٜؾٜس ،
ٝجٗؼىجّ جُـطحء جُ٘رحض ٖٓ ٢ؾٜس أنٍٔٓ ،ٟح أو ٟئُ ٠ضلط٤ص جُٛهٝ ٌٞض٘٣ٞغ ْطكٜح .
ٝضؼى جُٔ٘هلٟحش جُٔحت٤س جُٔٞؾٞوز ك ٢جُٔ٘طوس ٖٓ ٓ٘ح٠ن جُؿًخ جُٓ٤حقً٘ٔ ، ٢هل ٝجُػٍغحٌ
٘ٓٝهل ٝجُكرحٗ٤س  ،ئٞحكس ئُ ٠ئٕ ٓ٘طوس جُؿٍُ٣ز ضكط ١ٞػِ٘ٓ ٠ح٠ن أغٍ٣س ٝضحٌ٣ه٤س ٜٓٔس ٓػَ
قْ٘ ٖٛؿحٌ ٓٝى٘٣س جُكٝ ٍٟضَ ئذٍج. ْ٤ٛ

االختبار ألبعدي
توجٌه األسئلة المتنوعة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود استٌعابهم الكلً للمادة المعروضة ،
وإجراء حوار مابٌن الطلبة حول موضوع المادة .

جُٞقىز جُ٘ٔط٤س جُٓحذؼس
ٝجُػحٓ٘س
جألقٞجٍ جُٔ٘حن٤س ٝجُؼٞجَٓ جُٔإغٍز ػِٜ٤ح
قـٓد ٓ٘ح٠ن جُط٣َٞـــــــغ جُؿــــــٍجكـ٢
ك ٢جُؼٍجم

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

ٛىف جُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:
ٔٔٚص  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س ُطٌٔ ٖ٤جُطحُد ٖٓ جُطؼٍف ػِ ٠جألقٞجٍ جُٔ٘حن٤س ٝجُؼٞجَٓ جُٔإغٍز
ػِٜ٤ح قٓد ٓ٘ح٠ن جُط٣َٞغ جُؿـٍجك ٢ك ٢جُؼٍجم .

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ػِ ٠جألقٞجٍ
جُٔ٘حن٤سًٔ ،ح ذآٌحٗ ٚجُطؼٍف ػِ ٠جُؼٞجَٓ جُٔإغٍز ػِ ٠جألقٞجٍ جُٔ٘حن٤س قٓد ٓ٘ح٠ن جُط٣َٞغ
جُؿـٍجك ٢ك ٢جُؼٍجم.

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ُٔؼٍكس ٓوىجٌ ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٞقىز جُ٘ٔط٤س .

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س-:
ئٕ جُؼحَٓ جٍُت ٢ٓ٤جًُ٣ ١إغٍ ػِ٘ٓ ٠حل جُؼٍجم -:ٞٛ
ٞٓ -1هؼ ٚجُلٌِ، ٢أ ١جُٔٞهغ ذحُ٘ٓرس ُىٝجتٍ جُؼٍ ٜألٗ٣ ٚكىو َج٣ٝس ْو ٠ٞأٖؼس جُّٗٔ ٍٞ٠ٝ
جُٜ٘حٌ  ،أ ١جُٔىز جُط ٢ضٍٗم كٜ٤ح جُّٗٔ ٣ٝ ،وغ جُؼٍجم ذ ٖ٤وجتٍض ٢جُؼٍ)2996( ٜ
ٖٔ )37927(ٝحال ٝ ،هى جًطٓد ٖٓ ًٛج جُٔٞهغ قٍجٌض ٚجُٗرٜ٤س ذحُٔىجٌ٣س ًًُ ،ي ًٛج جُٔٞهغ
٣إغٍ كٞٗ ٢ع جٍُ٣حـ جُٓحتىز جُط ٢ضٜد ػِ ، ٚ٤ق٤ع ؾؼَ ًٛج جُٔٞهغ ٝهٞػ ٚكٜٓ ٢د جٍُ٣حـ
جُؼٌٓ٤س جُـٍذ٤س ك ٢ك َٛجُٗطحء .
 -2هٍذ ٖٓ ٚجُٔٓطكحش جُٔحت٤س  ،ق٤ع ٣القع ئٕ جُٔٓطكحش جُٔحت٤س جُط ٢ضإغٍ ػِ٘ٓ ٠حل جُؼٍجم
 ٢ٛجُهِ٤ؽ جُؼٍذ ٝ ٢ذكٍ جُؼٍخ  ،جًُِجٕ ٣وؼحٕ ك ٢أهٍ٠ ٠ٛك ٚجُؿ٘ٞذ ٢جٍُٗهٝ ، ٢جُركٍ
جُٔط ١ْٞجًُ٣ ١وغ ئُ ٠جُـٍخ ٓ٘ ٚػِ ٠ذؼى ال ٣طؿح َٝجألُق ًِْ .
 -3جٌضلحع جُؿرحٍ  ٌَٖٝجٓطىجوٛح  ،ئي أٜٗح يجش و ٌٝكؼحٍ ك٘ٓ ٢طوس ٖٔحٍ جُؼٍجم ذٌٞٛز نحٚس ،
الٌضلحػٜح ٘ٛحى ق٤ع ضؼىٍ ٖٓ قىز وٌؾحش جُكٍجٌز ٝضُ٣ى ٖٓ ًٔ٤س ضٓحه ١جألٓطحٌ .

ًٔح ئٕ ٌَُٗ ضٟحٌ ّ٣جُرِىجٕ جُٔك٤طس ذحُؼٍجم ضأغٍ٤ج ٝجٞكح ك ٢ضكى٣ى ٗٞػ٤س ٓ٘حن ، ٚئي أٜٗح
ضٌَٗ جُؼحَٓ جألْحْ ٢كٓٓ ٢حٌجش جٌُطَ جُٜٞجت٤س ٝكٛ ٢رٞخ جٍُ٣حـ ٝجضؿحٛحضٜح ذٔح ضهِوٖٓ ٚ
ٞـ ٠ٞؾ٣ٞس ٍٓضلؼس أ٘ٓ ٝهلٟس .

نٛحت٘ٓ ٙحل جُؼٍجم -:
ٚٞ٣ق ٓ٘حل جُؼٍجم ذأٖٗ ٚرٓ ٚىجٌ ٖٓ ١ق٤ع جُكٍجٌز ُٞؾٞو ٍٜٖ 11 - 4ج ُٜح ٓؼىٍ ٣ُ٣ى
ػِ ٞٛٝ، ّْ 20 ٠أٟ٣ح ٓ٘حل هحٌ ١الضٛحف ٓ٘حل جُؼٍجم ذحُٛلحش جألٌذغ جُط٣ ٢طٛق ذٜح جُٔ٘حل
جُوحٌ-: ٢ٛٝ ١
 -1جُٔى ٟجُكٍجٌ ١جُٝ ٢ٓٞ٤جُٓ٘ ١ٞػحٍ .
 -2ه ٍٛجُل ٍٞٛجالٗطوحُ٤س ( جٍُذ٤غ – جُهٍ٣ق ).
 -3هِس جألٓطحٌ .
 -4هِس جٍُٞ٠ذس جُ٘ٓر٤س .
 ُٞٝجنً ٗظحّ جألٓطحٌ كحُٔ٘حل ٖر ٚ٤ذٔ٘حل جُركٍ جُٔط ٖٓ ١ْٞق٤ع جُؿلحف ك ٢جُ٤ٛق ٝجُٔطٍ
ك ٢جُٗطحء ٌؿْ هِط ، ٚؿ ٍ٤ئٕ جُكٍجٌز ٖٓ جُٛلحش جُٔ٘حل جُوحٌٓ٤ُٝ ١ص ٖٓ ٚلحش ٓ٘حل
جُركٍ جُٔطٝ ، ١ْٞػِ ٌٖٔ٣ ٚ٤ئٕ ٚٞ٣ق ٓ٘حل جُؼٍجم ذأٗ٣ ٚأنً ٖٓ ٚلحش جُركٍ جُٔط١ْٞ
ٝجُٔ٘حل جُٛكحٌ ١جُكحٌز .
٣ٝطٛق ٓ٘حل جُؼٍجم أٟ٣ح ذؼظْ جُٔى ٟجُكٍجٌ ١جُٝ ٢ٓٞ٤جُٓ٘ٝ ١ٞيُي الٗؼىجّ
جُٔٓطكحش جُٔحت٤س جُٞجْؼس جُط ٢ضوَِ ٖٓ ذٍٝوز جُٗطحء  ٖٓٝقٍجٌز جُ٤ٛق ٣ٝ ،وَ جُٔى ٟك٢
جُٔ٘طوس جُؿ٘ٞذ٤س ذطأغ ٍ٤جُهِ٤ؽ جُؼٍذ ٢الْٔ٤ح ك ٢جُٗطحء  ،ق٤ع ضأض ٢جٍُ٣حـ جٍُ٠رس هحوٓس ٖٓ
جُهِ٤ؽ جُؼٍذ ، ٢أٓح ك ٢ك َٛجُ٤ٛق كال ٗ٣ؼٍ ذطأغ ٍ٤جُهِ٤ؽ الٕ جٍُ٣حـ ضأض ٖٓ ٢ؾٜس جُٗٔحٍ
جُـٍذ ٖٓ ٢جألٌ ٜجُ٤حذٓس .
ُ٣ٝوجو جُٔى ٟجُُ ٢ٓٞ٤كٍجٌز ٖ ٍٜضٔ َٞذحضؿح ٙجُٗٔحٍ ٝيُي ُوِس جُـ ّٞ٤ك ٢جُٓٔحء ٝهِس
جُطٞذس جُ٘ٓر٤س ك ٢جُٜٞجء ٝجًُٓ٣ ١حػى ك ٢كوىجٕ جالٌُ ٜكٍجٌضٜح ك ٢جُِ ، َ٤ك ٢ق٣ ٖ٤وَ
جُٔى ٟجُكٍجٌ ١جًُ ٢ٓٞ٤ػٍ٤ج كً ٍٜٖ ٢حٗ ٕٞجُػحٗ ٢ذٓرد َ٣حوز جٍُٞ٠ذس جُ٘ٓر٤س ًٝػٍز
جُـ٣ٝ ،ّٞ٤ؼُ ٟجٗهلح ٜوٌؾس جُكٍجٌز ك ٢جُِ َ٤جُ ٠جُلوىجٕ جٍُٓ٣غ ُكٍجٌز جُٜ٘حٌ ػود
ؿٍٝخ جُّٗٔ  ،ق٤ع ض ٍٓ٤جُٓٔحء جُٛحك٤س ػِٔ٤س جُلوىجٕ ضِي ٖٓ جألٌٝ ، ٜضؼُ ٟجُظحٍٛز

ٗلٜٓح ك ٢جُٔ٘ح٠ن جُؿرِ٤س ئُ ٠قحُس جُط٣ٍٛق جُٜٞجت ٢أًٔ ٝح  ْ٤ٓٗ ٠ٔٓ٣جُؿرَ جُرحٌو جًُ١
ٜ٣د ٖٓ جٍُٔضلؼحش ئُ ٠جألٝو٣س .
أٓح جُٛلس جُوحٌ٣س جُػحٗ٤س ك ٢ٜه ٍٛجُل ٍٞٛجالٗطوحُ٤س ًٛٝ ،ج ٣كىظ ك ٢جُرِىجٕ جُرؼ٤ىز ػٖ
جُركحٌ ق٤ع ضٍضلغ وٌؾحش جُكٍجٌز كؿأز ذ ٖ٤آيجٌ ٝأ٣حٌ ٛٝ ،ر ٠ٞجُكٍجٌز ك ٢جُهٍ٣ق ال ٣وَ
كٍْ ٢ػط ٚػٖ ٚؼٞوٛح ك ٢جٍُذ٤غ .
ٝجُٛلس جُوحٌ٣س جُػحُػس  ٢ٛهِس جألٓطحٌ  ،ق٤ع أٜٗح ضوَ ٖٓ جُٗٔحٍ جٍُٗه ٢ذحضؿح ٙجُؿ٘ٞخ
جُـٍذ ، ٢كل ٢جُٔ٘ح٠ن جُؿرِ٤س ض َٛجألٓطحٌ ذٝ ، ِْٓ 1000 – 400 ٖ٤ك ٢جُٜٓٞخ ض َٛذٖ٤
ٝ ، ِْٓ 400 – 200ك ٢جُٛكحٌ ١جُٗٔحُ٤س ض َٛئُ ، ِْٓ 200 ٠ك ٢ق ٖ٤ض٘هل ٝئُ ٠جهَ ٖٓ
 ِْٓ 50ك ٢جُٛكحٌ ١جُؿ٘ٞذ٤س جُـٍذ٤س  ٌٖٔ٣ٝ ،جػطرحٌ ٓ٘حل جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س ٓ٘حل جُركٍ
جُٔطٌُ ١ْٞػٍز ئٓطحٌٛح  ،ؿ ٍ٤ئٕ قٍجٌضٜح ال ضٗر ٚقٍجٌز جُركٍ جُٔط ١ْٞالٌضلحػٜح ٤ٚلح
ٖٝطحءٛح هحٌِ ًٛ ٖٓٝ ،ج ٣ظُ ٍٜى٘٣ح ئٕ ٘ٛحى أًػٍ ٖٓ ٗٞع ٖٓ جُٔ٘حل ك ٢جُؼٍجم .
أٓح جُٛلس جُوحٌ٣س جٍُجذؼس ك ٢ٜهِس جٍُٞ٠ذس جُ٘ٓر٤س جُط ٢ضطٍجٝـ قٞجًُٔ ، %49 ٢ح جٕ هِس
جٍُٞ٠ذس جُ٘ٓر٤س ك ٢جُٝ ١ْٞجُٗٔحٍ ضؿؼَ جإلٗٓحٕ ٣طكَٔ جُكٍجٌز جٍُٔضلؼس ك ٢جُ٤ٛق ،ذٓرد
جُطؼٍم جًُ٣ ١أنً ٖٓ قٍجٌز جُؿْٓ ُِطرهٍ ًُُي ٗ٣ؼٍ جإلٗٓحٕ ذحالٌض٤حـ ،أٓح ك ٢ؾ٘ٞخ جُؼٍجم
ٝنحٚس جُرٍٛز كحٗ٣ ٚطٟح٣ن ٖٓ جُكٍجٌز جٍُٔضلؼس ذٓرد جَو٣حو جٍُٞ٠ذس جُ٘ٓر٤س ٝ ،يُي
ألٜٗح ضوَِ ٖٓ ٗٓرس جُطؼٍم .
ػٔٓٞح  ٌٖٔ٣جُو ٍٞجٗ ٚأكٚٝ َٟق ُٔ٘حل جُؼٍجم  ٞٛجٗ٘ٓ ٚحل هحٌٖ ١رٓ ٚىجٌ. ١

ؾى٣ ٍٝر ٖ٤ض٣َٞغ جُٔكطحش جُٔ٘حن٤س ك ٢جُوطٍ
جُٔكحكظس

جْْ جُٔكطحش جُٔ٘حن٤س

ػىو جُٔكطحش

وٞٛى

4

ٍْْ٘ي َ ،جن ، ٞجُؼٔحو٣س  ،وٞٛى .

ٟٗٞ٘٤

5

ٌذ٤ؼس  ،جُٔ ، َٚٞػوٍز  ،ضِؼلٍ ٤ٖ ،هحٕ .

أٌذَ٤

4

ٚالـ جُىٌ ، ٖ٣جٗٝىٖ ، َٝوالٝز  ،أٌذ. َ٤

جُِٓٔ٤حٗ٤س

6

جُطأْٓ٤

2

ًًٍٞى  ،ق٣ٞؿس .

ذـىجو

1

ذـىجو .

جُِٓٔ٤حٗ٤س  ،ؾٞجٌضس  ،ذ٘ؿ ، ٖ٣ٞذٌٍ، ٞٚ ٙقِرؿس  ،وًٝحٕ.

و٣حُ٠

4

نحٗو ، ٖ٤ؾِٞالء  ،جُٔوىجو٣س ٘ٓ ،ىُ. ٢

ٚالـ جُىٖ٣

3

ذ٤ؿْ ، ٢حٍٓجء َٞ٠ ،نٍٓحض. ٞ

جالٗرحٌ

6

ذحذَ

1

جُٜ٘ى٣س .

ًٍذالء

1

ًٍذالء .

جُ٘ؿق

1

جُ٘ؿق .

ٝجْ١

3

جُك ، ٢جٌُٞش  ،ذىٌز .

جُوحوْ٤س

1

وٞ٣جٗ٤س .

جُٔػ٘٠

3

جُٓٔحٝز  ،جُِٓٔحٕ  ،جُ٘ه٤د .

ي ١هحٌ

1

جُ٘ح٣ٍٚس .

ٓٓ٤حٕ

2

ػِ ٢جُـٍ٣د  ،جُؼٔحٌز .

جُرٍٛز

1

جُرٍٛز .

جُٔؿٔٞع
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 ، H1ػ٘٤ٛ ، ٚص  ،جُكرحٗ٤س  ،جٍُ٠رسٍ٠،جذ.َ٤

االختبار ألبعدي
طرح بعض األسئلة حول المادة المطروحة للفئة المستهدفة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود
االستٌعاب الكلً لهم.

جُٞقىز جُ٘ٔط٤س جُطحْؼس
جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس
جُـطحء جُ٘رحض٢

جُلثس جُٔٓطٜىكس -:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س -:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هى ضؼٍف ػِ ٠جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس ،
ٝضؼٍف ػِ ٠جُـطحء جُ٘رحض. ٢

جالنطرحٌ جُورِ-: ٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ٓٝؼٍكس ٓوىجٌ ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٞقىز جُ٘ٔط٤س.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:
جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس -:
ٝضَٗٔ ٓؿٔٞػس جُظٞج ٍٛجُطر٤ؼ٤س ُٓطف جألٌ ٖٓ ٜؾرحٍ ٝأٝو٣س ٝنٞجٗن ٟٛٝ ٍْٜٞٝحخ
ْٜٞٝخ ٝضالٍ ق٤ع  ٌٖٔ٣ئٕ ضٌ٘ٓ ٕٞح٠ن ْ٤حق٤س قٓد جنطالف ٠ر٤ؼس ْطكٜح ٝض٣َٞؼٜح جُؿـٍجك٢
ػِْ ٠طف جٌٍُز جألٌ٤ٞس .
٣ٝطْٔ ُ٤طف جُؼٍجم ذحنطالف ٌَٖ ضٟحٌ ٚٓ٣ق٤ع ٘٣وْٓ ئُ-: ٠
 -1ئهِ ْ٤جُؿرحٍ جًُٗ٣ ١ـَ جُوْٓ جُٗٔحُٝ ٢جُٗٔحٍ جٍُٗه ٖٓ ٢جُؼٍجم ٝ ،قٞجُٓٓ ٖٓ %5 ٢حقس
جُؼٍجم ٝ ،ضٌ ٕٞجٍُٔضلؼحش ك ٢ذحوب جألٍٓ ٓ٘هلٟس ؾٍوجء ٝػِْ ٌَٖ ٠الَْ ٞ٣جَ ١ذؼٜٟح
جُرؼ ٝجألنٍ ،ضحًٌس ذٜ٘٤ح ْٜٞال ٝجْؼس ٓطٔٞؾس ٝ ،ذؼى ػرٌٛٞح ن ١جُؿرحٍ جُرٓ٤طس جالُطٞجء
ضٛرف أًػٍ جٌضلحػح ٝأػظْ ٓٓحقس  ،ضٌٓٛٞح جُكٗحتٕ ٝجألٖؿحٌٝ ،ضٌْ ٕٞالَْ ِ٣ٞ٠س
ٓطوحٌذس ٞٓٝجَ٣س ُرؼٜٟح جُرؼ ، ٝضل َٛذٜ٘٤ح ْ٤ٞ ٍٜٞوس ضٌٗٞص ذحُطٞجء هٍٗز جألٌ ٜئُ٠
جألْلَ ٝ ،جُؿرحٍ جُٞجهؼس ك ٢أه ٠ٛجُٗٔحٍ ٝجُٗٔحٍ جٍُٗه ٢ضٌٓ ٞهٜٔٔح جُػِٞؼ ِ٤٠س أ٣حّ
جُٓ٘س ٝضـطٜ٤ح جُـحذحش ٝجُكٗحتٕ .
٘ٓ -2طوس جٍُٝجذ ٢جُط ٢ضٗـَ قٞجُٓٓ ٖٓ %15 ٢حقس جُؼٍجم ٝ ،ضوغ ك ٢جُؿ٘ٞخ ٖٓ ئهِْ٤
جُؿرحٍٝ ،ضٌ ٕٞػِٛ ٌَٖ ٠الٍ ٔ٣طى ٖٓ جُكىٝو جُؼٍجه٤س – جُٓ٣ٌٞس ؿٍذح قط ٠جُكىٝو جإلٍ٣جٗ٤س
ٍٖهح ٓ ٌٖٔ٣ٝ،القظس غالظ أٗٞجع ٖٓ جُطٟحٌ ّ٣كٜ٤ح -: ٢ٛ
أ -جُؿرحٍ جُط ٢ضوغ ػِ ٠قحكس ئهِ ْ٤جُؿرحٍ

خ -جُٓ ٢ٛٝ ٍٜٞجُطٞجءجش ٓوؼٍز ؿططٜح ضٍْرحش ؾِرص ٖٓ جُطالٍ ٝجُؿرحٍ ٝ ،ضكطٜح ضٔطى
ٚه ٌٞقؿٍ جٌُِّ .
ش– جُٟٜحخ جُط ٢ضظ ٍٜكٟٛ ٢رس ًًٍٞى ٟٛٝرس جُٔ( َٚٞآٖ.)ٌٞ
 -3جُٓ َٜجُلٔ٣ٝ ٢ٟ٤طى ٖٔحال ٖٓ ضٌٍ٣ص ػِ ٠وؾِس ٤ٛٝص ػِ ٠جُلٍجش ٍٖٝ ،هح ٖٓ جُكىٝو
جُؼٍجه٤س – جإلٍ٣جٗ٤س ٝ ،ؾ٘ٞذح جُهِ٤ؽ جُؼٍذٝ ، ٢ؿٍذح جُٟٜرس جُـٍذ٤س ٣ٝ،ؼى ٖٓ أقىظ أهٓحّ
جُؼٍجم ضٌ٘٣ٞح  ٌٖٔ٣ٝ،ضٔ ُ٤ػىز ٓظحُِ ٍٛطٟحٌ ّ٣ك ٢جُٓ َٜجُل-: ٢ٛ ٢ٟ٤
أٓ -ىٌؾحش جألٜٗحٌ ٝجُٟٜحخ جُٛـٍ٤ز ٝضطٌ ٖٓ ٕٞأقؿحٌ جٍَُٓ ٝجُؿرٓ٤س ٝأقؿحٌ جُطٖ٤
ٝذؼ ٝجُؿالٓ٤ى.
خ ٍْٜٞ -جألٜٗحٌ ٝجُىُطح ٝضطٌ ٖٓ ٕٞضٍْرحش ٤٘٤٠س ٤ٌِٓٝس ٝضٌ ٕٞجُٓ ٍٜٞجُوٍ٣رس ٖٓ
جألٜٗحٌ أك ٖٓ َٟجُٓ ٍٜٞجُرؼ٤ىز ػٜ٘ح ٝجُط ٢ضٌ ٕٞضٍذطٜح ِٛٚحُ٤س ٌٝو٣ثس.
ش -ئهِ ْ٤جألٞٛجٌ ٓٓ ٢ٛٝطكحش ٓحت٤س ضـط ٢جألٌج ٢ٞجُٔ٘هلٟس ك ٢جُٓ َٜجُل. ٢ٟ٤
ظ -جُٓ ٍٜٞجٍُٔٝق٤س  ٢ٛٝػرحٌز ػٖ ٌٝجْد ٌٜٗٞ٣ح ؾى ٍٝؾرِ ٢أٌ ٝجكى ي ٝجٗكىجٌ ًرٍ٤
ٛ٣د كٓ ٢ؿٍٝ ٟجو جهَ جٗكىجٌج ،ق٤ع ضوَ ٍْػس جُٔ٤ح ٙكؿأز كططٍْد ٓؼظْ ٓح ضكِٖٔٓ ٚ
جُٔلططحش كططٌ٘ٓ ٕٞح٠ن ٌْٞذ٤س ضٍٓٔٝٓ ٍْٜٞ ٠ق٤س .
ؼ -جُٓحقَ ٝجُٔٛد ضطٌ ٖٓ ٕٞضٍْرحش ذكٍ٣س ؾحءش ٖٓ جُهِ٤ؽ جُؼٍذ ٢ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔى ،
ضٌ ٕٞضٍذطٜح ٤٘٤٠س ِٓك٤س ٞؼ٤لس .
 -4ئهِ ْ٤جُٟٜرس  -:ضٗـَ جُؿُء جُـٍذٝ ٢جُؿ٘ٞخ جُـٍذ ٖٓ ٢جُؼٍجم ٓٓ ،حقطٜح قٞجُٖٓ %57 ٢
ٓٓحقس جُؼٍجم  ٌٖٔ٣ٝ ،ضٔ ُ٤ػىز ضٟحٌ ّ٣ك ٢ئهِ ْ٤جُٟٜرس -: ٢ٛ
أ -جُكٔحو ٣ٝوغ ك ٢أه ٠ٛجُـٍخ ٓٞجؾُِ ٚكىٝو جألٌوٗ٤س  ،ضٌػٍ ك ٚ٤جُكٛرحء ٝجُك٤ٓٝ ٠ٛحٚٛ
ؾ٤ىز ضٍٛف ذحضؿح ٙجُٗٔحٍ ٝجُٗٔحٍ جٍُٗه. ٢
خ -جُٞو٣حٕ ٝضوغ ك ٢جُؿُء جُٗٔحُ ٢جُـٍذ ٖٓ ٢جُٟٜرس ٝضطٌٚ ٖٓ ٕٞه٤ًِٓ ٌٞس ٓٓحٓ٤س
ٝذؼ ٝجٍُٓحٍ جُهٗ٘س ٝجُك. ٠ٛ
ش -جُكؿحٌز ضوغ ك ٢ؾ٘ٞخ جُٟٜرس ك ٢جُكى جُلح َٚذ ٖ٤جُ٘ؿق  ٝجالٗرحٌ  ،ضٌػٍ كٜ٤ح جُؿالٓ٤ى
ٝجُٞٛجٕ ٝقؿٍ جٌُِّ ٔٓ ،ح ٣ؿؼَ جُٔ٤ح ٙضطؿٔغ ك ٢ذح ٖ٠جألٌ ٜال ضٓحػى ػِٞٔٗ ٠
جُ٘رحشًٔ ،ح ئٕ ًػٍز جُكؿحٌز ضؼٍهَ جُ٘وَ كٜ٤ح.

ظ -جُىذىذس ضوغ ؾ٘ٞخ ٍٖم جإلهِ ْ٤ضطٌ ٖٓ ٕٞجٓطىجوجش ٖٓ جٍُٓحٍ جُٔطٔحْي ٝجُك ٠ٛجًُ١
ؾِرط ٚجُٞو٣حٕ ٖٓ جُٛكٍجء ٗٝوِط ٚجٍُ٣حـ .
ؼ -جُكحكحش جُٔطوطؼس ُِٟٜرس ٝضَٗٔ جُكحكحش جٍُٗه٤س جُٔكحي٣س ُِٓ َٜجٍُْٞذ٤ْٔ ، ٢ص
ذحُٔطوطؼس ذٓرد ضوطؼٜح ذؼىو ًر ٖٓ ٍ٤جُٞو٣حٕ جُؼٔ٤وس .
ـ -ذحو٣س جُؿٍُ٣ز ضَٗٔ جُؿُء جُٞجهغ ٖٔحٍ جُٟٜرس ذ ١ٍٜٗ ٖ٤وؾِس ٝجُلٍجش ٝ ،ضطٔ ُ٤ئٕ
ضٌ٘٣ٞحضٜح جُٛهٍ٣س هحوٌز ػِ ٠جنطُجٕ ًٔ٤حش ًرٍ٤ز ٖٓ جُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س ٝ ،ض ْٟجُٔ٘طوس ػىز
ٓ٘هلٟحش ٓحت٤س ٓػَ ٓ٘هل ٝجُػٍغحٌ ٝأّ جٍُقحٍ .
ئٕ جُطٟحٌ ّ٣جألٌ٤ٞس ٜٓٔس ك ٢وٌجْس جُؿـٍجك٤س جُٓ٤حق٤س أل٘ٓ ١طوس ك ٢ٜضؼط٘٤ح جُٔإٍٖجش
جُطر٤ؼ٤س إلٌٓحٗ٤س جُططٝ ٌٞجألػٔحٌ جُٓ٤حقٝ ٢جإلٌٓحٗ٤حش جُٔطحقس ك ٢جْطـالُٜح ُرؼ ٝجُٔ٘ح٠ن جُٔالتٔس
ٖٓ ق٤ع جُٔٞهغ ٝجُطر٤ؼس.

جُـطحء جُ٘رحض-:٢
ئٕ جُ٘رحش جُطر٤ؼ ٢أل٘ٓ ١طوس ٗ ٞٛط٤ؿس ٓرحٍٖز جٌَُ ٖٓ جُٔ٘حل ٝجُطٟحٌٝ ّ٣جُطٍذس ٣ٝ ،ؼى
ػحَٓ جُٔ٘حل أ ًٙٛ ْٛجُؼٞجَٓ ٝ ،أ٤ٔٛس جُٔحء ػظٔ٤س ؾىج ك ٢ضكى٣ى ٗٞع جُ٘رحش ًُ ،ج ضُوجو ًػحكطٚ
ذٌػحكس جألٓطحٌ ًٔ ،ح ٣طٞجكن جُ٘رحش جُطر٤ؼٓ ٢غ جُٔ٘ح٠ن جُٔ٘حن٤س ٝجُطٟحٌ٤ٓ٣س ذٌٞٛز ػحٓس ،ك٘طحم
جُـحذحش ٣وغ ٓؼظٔ ٚك ٢ئهِ٘ٓ ْ٤حل جُركٍ جُٔط ٖٔٞ ١ْٞجُٔ٘طوس جُؿرِ٤س ٗٝ ،طحم جُٜٓٞخ ٘٣طٍٗ ك٢
ئهِ ْ٤جُٔ٘طوس جُٔطٔٞؾس  ،ك ٢ق ٖ٤ض٘ٔٗ ٞرحضحش ٞلحف جألٜٗحٌ ػِٞ ٠لحف جألٜٗحٌٝ ،ػٌِٖٔ٣ ٚ٤
ضوٓ ْ٤جُ٘رحش جُطر٤ؼ ٢ئُ ٠نٔٓس ٗطحهحش ٗرحض٤س -:
ٗ -1طحم جُـحذحش ٝجإلػٗحخ جُؿرِ٤س ٣ -:وغ ٘ٓ ٖٔٞطوس جُؿرحٍ جُؼحُ٤س كٞم نٓ ١طٍ ِْٓ600
ٝجؿِد ٗرحضحش ًٛج جإلهِ ٖٓ ْ٤جُ٘ٞع جُٔؼٍٔ جًُ٣ ١ى ٍٞ٠ ّٝأ٣حّ جُٓ٘س ُِٝ ،ـحذحش أ٤ٔٛس ذحُـس
ُٔ٘غ ضؿٍف جُطٍذس ٘ٓٝغ جُٓ ٍٞ٤جُؿحٌكس ٣ٝ،وْٓ ٗطحم جُـحذحش ئُ ٠غالظ أهٓحّ -: ٢ٛ
ج -ؿحذحش جُرِ -: ٠ٞضؼى أًػٍ أٗٞجع جُـحذحش جٗطٗحٌج ٝضطٞجؾى كٌٓ ًَ ٢حٕ ٜ٘ٓ ،ح أٖؿحٌ جُرِ٠ٞ
جُؼحوٝ ١ذِ ٠ٞجُؼلٝ ٙذِ ٠ٞجُىٗىجٌ ٝجُلٓطن جُٜ٘ى. ١
خ -ؿحذحش جُٔ٘طوس جُٗر ٚجألُر٤س  -:ضٔطى كٞم ٓ٘طوس ؿحذحش جُرِ ، ٠ٞأٖؿحٌٛح ًػ٤لس
٘ٓٝهلٟس ٘ٓ ٢ٛٝ ،ح٠ن ٌػ٣ٞس ضكطلع ذطٍجٝضٜح ٤ٚلح ك ٢جُٞهص جًُ ١ضلوى ٍٓجػ ٢جُٜٓٞخ
أػٗحذٜح ذٓرد جُكٍجٌز .

ـ -ؿحذحش جألقٍجٔ ٝضٔطى ػِٞ ٠لحف جألٜٗحٌ ك ٢ؾٜحش جُٜٓٞخ ٝجألٝو٣س ٝ ،ضك ١ٞػِ٠
أٖؿحٌ جُىٌ وجٌ ٝجُؼِ٤ن ٝجُؿ٘حٌ ٝجُوٞم أ ٝجُكٝ ٌٞأٖؿحٌ جُؿٝ َٞؿٍٛ٤ح جُط ٢ض٘ٔ ٞك٢
جألٝو٣س .
أٓح ٓٓحقس جُـحذحش ك ٢جُؼٍجم كَٞٓ ٢ٜػس ًٔح ٣أض-: ٢
٘ٓ -1طوس جُـحذحش كٓ ٢كحكظس ٟٗٞ٘٤

2ًْ6430

٘ٓ -2طوس جُـحذحش كٓ ٢كحكظس أٌذَ٤

2ًْ6949

٘ٓ -3طوس جُـحذحش كٓ ٢كحكظس جُِٓٔ٤حٗ٤س

2ًْ4215

٘ٓ -4طوس جُـحذحش كٓ ٢كحكظس جُطأْٓ٤

2ًْ 133

٘ٓ -5طوس جُـحذحش كٓ ٢كحكظس و٣حُ٠

2ًْ 49

ٝذًٜج ٓ ٌٕٞ٣ؿٔٞع ٓٓحقس جُـحذحش ك ٢جُؼٍجم = ٓ ِٞ٤ً 17776طٍجً ٍٓذؼح ً .
ٗ -2طحم جُٜٓٞخ ٓ -:ؼظْ قٗحتٕ ًٛج جُ٘طحم ٖٓ جُ٘ٞع جًُ ١ضهطِ ١ك ٚ٤جُ٘رحضحش جُر٤ِٛس
ٝجُٗ٤ًٞس ٍٓ ٢ٛٝ ،جػ ٢ك٤ِٛس ؾ٤ىز ٣ٝ ،وْٓ ًٛج جُ٘طحم ئُ ٠هٓٔ-: ٖ٤
أٗ -رحضحش جُٜٓٞخ جُؿحكس ٝضوغ أْلَ ن ١جُٔطٍ ٝ، ِْٓ300ضَٗٔ ٗرحضحش ٝجُوٝ ّٞٛ٤جُِْٗ٤
ٝجُٗٞكحٕ ٝجُٗ٤ف ًٔ ،ح ض٘طٍٗ ٗرحضحش ٝجُؼحه ٍٞػِٞ ٠لحف جألٜٗحٌ .
خٗ -رحضحش جُٜٓٞخ جٍُ٠رس  ٢ٛٝأًػٍ ًػحكس ٖٓ ْحذوطٜح ٝضوغ ذ ٖ٤نطِْٓ 600 – 300 ٢
ُألٓطحٌ ٝ ،ج ًٙٛ ْٛجُ٘رحضحش  ًٙٛجُٔ٘طوس ٗرحش جٌُؼٞخ  ٝجالٗ ٕٞٔ٤جُٔطٔٞؼ  ،ئٞحكس ئُ٠
أٖؿحٌ جُلٓطن ٝجُرِ. ٠ٞ
ٗ -3طحم ٞلحف جألٜٗحٌ -:ض٘ٔ ٞأٖؿحٌ ٖٝؿٍ٤جش ٝقٗحتٕ ػِٞ ٠لحف جألٜٗحٌ ٝجُؿٌُ جُ٘٣ٍٜس
ضٓٔ ٠جألقٍجٔ  ٝجألوؿحٍ ٝ ،ضهطِق ٗرحضحش ٞلحف جٜٗحٌ جُٜٓٞخ جُط ٢ضك ١ٞأٖؿحٌ جُـٍخ
ٝجألغَ ٝجُٛلٛحف ٝجُٗٞى ٝجُؼحهٝ ٍٞػٍم جُٓٝ ِٞجُكِلح ٝجُكٝ ٌٞغٍٔ جُؼِ٤ن ػٖ ٗرحضحش
ٞلحف جٜٗحٌ ٓ٘طوس جُـحذحش ًٔ ،ح ضٍ٘ٗ ٗرحضحش ٞلحف جألٜٗحٌ ك ٢جُٓ ٍٜٞجُل٤ٟ٤س ٝضؼى جُ٘هَ٤
ٖٓ أ ْٛؿحذحش ًٛج جُ٘طحم جُط ٢ضؿحَٝش ٗ ٕٞ٤ِٓ 15هِس.
ٗ -4طحم جُ٘رحضحش جُٛكٍج٣ٝس ٝ -:هى ضٌ٤لص ٗرحضحش جُٛكٍج٣ٝس ُطوح ّٝجُؿلحف جًُ٣ ١ى ّٝقٞجُ8 ٢
جٖ ٍٜك ٢جُٓ٘س ذْٞحتَ ٓهطِلس ٜٓ٘ح جُؿً ٌٝجُطِ٣ٞس ٝنُٕ جُٔحء ك ٢أؾُجءٛح ٝجألٌٝجم
جُٔىذرس جُط ٢ضـطٜ٤ح ٠روس ٖٔؼ٤س هِِ٤س جُٔٓحّ ضكحكع ػِٞ٠ٌ ٠ذطٜح ٝ ،ضٞؾى قٞجُٞٗ 450 ٢ػح

ٖٓ جُ٘رحضحش جُٛكٍج٣ٝس  ،أ ١قٞجُٗ ٖٓ %18 ٢رحضحش جُوطٍٝ ،ضوْٓ جُ٘رحضحش جُٛكٍج٣ٝس ئُ٠
ٗٞػٌ ٖ٤تٔٛ ٖ٤ٓ٤ح -:
أ -جُ٘رحضحش جُك٤ُٞس  ٢ٛٝجُوٍ٤ٛز جألؾَ ض٘ٔ ٞك ٢جُٔ ْْٞجُٔالتْ ُ٘ٔٛٞح غْ ضٔٞش ٝضرو٠
ذًٌٛٝح ك ٢جُطٍذس ُط٘ٔ ٞك ٢جُٔ ْْٞجُطحُٝ ، ٢ض ْٟقٞجُ ٖٓ %75 ٢جُ٘رحضحش جُٛكٍج٣ٝس ،
ٜ٘ٓٝح جُهرحَ ٝجُكِرس ٝجُٗ٘حٕ ٝجُرحذٗٞي جُرٍٝ ١جُهٍوٍ .
خ – جُ٘رحضحش جُٔؼٍٔز ٗ ٢ٛٝرحضحش وجتٔس ضٌ٤لص ُِؿلحف ٝجُكٍجٌز جُؼحُ٤س ٝضَٗٔ ٖٓ %25
ٗرحضحش جُٛكٍج٣ٝس ٝج ْٛأٗٞجػٜح جألغَ ٝجُـٟح ٝجُؼلٍؼ ٝجُٗ٤ف ٝجُٗٞى ٝجُؼٍو ٝجُطِف
ٝجُو.ّٞٛ٤
ٗ -5رحضحش جألٞٛجٌ ٝجُٔٓط٘وؼحش  -:أٗ ْٛرحضحش ًٛج جإلهِ ٞٛ ْ٤جُوٛد جًُ َٛ٣ ١جٌضلحػ ٚجُ٠
ٓطٍٓ٣ٝ ، ٖ٣طهىّ ٍُػ ٢جُؿحٓٝ ِٞق٤حًس جُكٍٛجٕ جُٔٓطؼَٔ ك ٢ذ٘حء ٝكٍٔ جُرٞ٤ش
ٝجُٟٔح٣ق ٗٝ ،رحضحش أنٍٓ ٟػَ جُرٍو ١جُٔٓطؼَٔ ػِلح ُِؿحٓ٣ٝ ِٞرِؾ جٌضلحػ ٚقٞجُّ2.5 ٢
ًٔح ئٕ جُوٛد ٝجُرٍو ١هى أػطص جُٔ٘طوس ؾٔحال ْٝكٍجً ٖٓ نالٍ ئهحٓس جُٔٓحًٖ جُط٣ ٢ؼطٔى
ك ٢ضٗ٤٤ىٛح ػِ ًٙٛ ٠جُٔٞجو جأل٤ُٝس .

تأثٌر الغطاء النباتً فً تطوٌر المناطق السٌاحٌة -:
ٌ -1ؤثر الغطاء النباتً فً إٌجاد قٌمة جمالٌة طبٌعٌة فً مناطق وجوده وتكاثره فتزداد القٌمة
الجمالٌة الطبٌعٌة لمنطقة حسب غطائها النباتً .
ٌ -2عمل على تلطٌف درجة حرارة الجو فً المناطق الخضراء .
 -3تتكاثر فً مناطق الغابات الكثٌفة أنواع من الحٌوانات البرٌة التً تشجع على قٌام سٌاحة الصٌد .
ٌ -4عتبر من العوامل المؤثرة فً إطالق تسمٌة طرق سٌاحٌة باعتباره ٌقوم بتضلٌل وتجمٌل الطرٌق
السٌاحٌة وإقامة المخٌمات ومحطات وقوف السٌارات على الطرق الخارجٌة .
ٌ -5عتبر من الثروات القومٌة الطبٌعٌة االقتصادٌة للدخل القومً وٌحقق زٌادة فً موارد الدخل
القومً عند البٌع والتصدٌر إلى الخارج.
ٌ -6عتبر من المصادر المهمة لتامٌن الغذاء.
ٌ -7عتبر من المواد األولٌة للصناعة وبناء المساكن .

االختبار ألبعدي-:
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود استٌعابهم الكلً للمادة المطروحة  ،والرد على
تساؤالتهم ومناقشة اقتراحاتهم حول الموضوع .

الوحدة النمطٌة العاشرة
والحادٌة عشر
عناصر المناخ
( الهواء  ،رٌاح  ،أمطار )
وعالقتها بمناطق الجغرافٌة السٌاحٌة
بالعراق

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘. ٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ٠
ػِٓ ٠ؼٍكس ػ٘ح ٍٚجُٔ٘حل ٝػِ ٠ػالهطٜح ذٔ٘ح٠ن جُؿـٍجك٤س جُٓ٤حق٤س ك ٢جُؼٍجم .

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو  ١جُٞقىز جُ٘ٔط٤س.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س-:

 -1جٍُ٣حـ -:
ضطأغٍ أقٞجٍ جُٟـٝ ١جٍُ٣حـ ك ٢جُؼٍجم ذ٘ظحٌٓ ٖ٤تُِٟ ٖ٤ٓ٤ـ ، ١كل ٢ك َٛجُ٤ٛق
ضطًٍُ ٓ٘طوس ٞـٝ ١جْ ١آْ٤ح  ٝكٞم ٖر ٚجُوحٌز جُٜ٘ى٣س ٝجُهِ٤ؽ جُؼٍذ٣ ٢وحذِٜح ٓ٘طوس ٞـ١
ٍٓضلغ كٞم ٟٛرس جألٗح ٝ ٍٞٞكٞم جُٛكٍجء جُؼٍذ٤س جٌُرًٍُ ، ٟج ضٛرف جٍُ٣حـ جُٓحتىز نالٍ
ًٛج جُلٖٔ َٛحُ٤س ؿٍذ٤س ٝ ،ضؼٍف ٓكِ٤ح ذحْْ ٌ٣ف جُٗٔحٍ ( أ ٝجُـٍذًٔ ، ) ٢ح ئٕ الٓطىجو
جُؿرحٍ كٖٔ ٢حٍ جُؼٍجم ذحضؿحٖٔ ٙحٍ ؿٍذ – ٢ؾ٘ٞذٍٖ ٢هٟ٣ ٢طٍ جٍُ٣حـ الٕ ضٍٓ٤
ذٔٞجَجضٜح ٗٝ ،ظٍج ُؼىّ ٝؾٞو جٞطٍجذحش ئػٛحٌ٣س ضوح٠غ  ًٙٛجٍُ٣حـ  ،كأٜٗح ضٓ ٍ٤ذحضؿحٙ
ٝجقى ٓطٞجِٚس أًػٍ ٓٔح  ٢ٛػِ ٚ٤ك ٢جُٗطحء ٝ ،هى ضٌٖ ٕٞى٣ىز ٓػٍ٤ز ُِـرحٌ ٝجٍَُٓ نالٍ
جُٜ٘حٌ ٝ ،ضٌ ًٙٛ ٕٞجٍُ٣حـ ٗٓرس ٓ ٖٓ %75ؿٔٞع ٌ٣حـ جُط ٢ضٜد ػِ ٠جُؼٍجم ٝ ،ذٓرد
ٝؾٞو ٗظحٓ ٢جُٟـ ( ١جٍُٔضلغ ٝجُٔ٘هل ) ٝضٜد ٌ٣ف جُٓٔ ّٞجُط٘٣ ٢ؿْ ػٜ٘ح ػٞجٚق
ضٍجذ٤س الْٔ٤ح كٝ ١ْٝ ٢ؾ٘ٞخ جُؼٍجم ٝنحٚس جُٞجهؼس ػِ ٠قحكس جُٛكٍجء .
ٝك ٢جُٗطحء كحٕ جٍُ٣حـ ضٌٖٔ ٕٞحُ٤س ؿٍذ٤س أٟ٣ح الٕ جُٟـ ١جُؿ ١ٞجُٔ٘هل ٝػحُ٢
جُهِ٤ؽ جُؼٍذٓ٣ ٢حػى ػِْ ٠كرٜح ٝؾؼِٜح ضٓ ٍ٤ذًٜج جالضؿح ، ٙذحإلٞحكس ئُٝ ٠ؾٞو ٞـ ١ؾ١ٞ
ػحُ ٢كٞم جٌ ٜضًٍ٤ح كًٛ ٢ج جُل ، َٛؿ ٍ٤ئٕ ًٛج جالضؿح٣ ٙطوح٠غ ك ٢أق٤حٕ ًػٍ٤ز ٗط٤ؿس
ُطؼٍ ٜجُؼٍجم ُِٔ٘هلٟحش جُؿ٣ٞس جُوحوٓس ٖٓ جُركٍ جُٔط ١ْٞجُط ٢ضٜد كٓ ٢وىٓطٜح ٌ٣حـ
ؾ٘ٞذ٤س ٍٖه٤س وجكثس ٓٛكٞذس ذٓٔحء ؿحتٔس ٝ ،ك ٢قحُس ؾلحف جألٌ ٜهى ض٘وِد ئُ ٠ػٞجٚق

ٌِٓ٤س ألٜٗح ضٍٔ ذحُٛكٍجءًٌٛٝ .ج ضٜد ػِ ٠جُؼٍجم ك ٢ك َٛجُٗطحء غالظ أٗٞجع ٌت٤ٓ٤س ٖٓ
جٍُ٣حـ ٣ٌ ،حـ ٖٔحُ٤س جٍُٗه٤س جُطٛ٣ ٢كرٜح ٠وّ ذحٌو ٝؾحف ْٔٝحء ٚحك٤س ٣ٌٝ ،حـ ٖٔحُ٤س
ؿٍذ٤س ضٜد ٖٓ ٟٛرط ٢أٌٓ٤٘٤ح ٝجألٗح٣ٌ ٢ٛٝ ٍٞٞحـ ؾحكس ٝ ،جٍُ٣حـ جُؿ٘ٞذ٤س جٍُٗه٤س
(جٍُٗؾٝ ) ٢ض٘ٗح أٓحّ جُٔ٘هلٟحش جُؿ٣ٞس جُٔطكًٍس جُوحوٓس ٖٓ جُركٍ جُٔطًٔ ، ١ْٞح ئٕ ٘ٛحى
جنطالكح كٍْ ٢ػس جٍُ٣حـ نالٍ ك ٍٞٛجُٓ٘س  ،كط َٛجٖى ٍْػس ُٜح نالٍ ٖ ٍٜضٔ،َٞك ٢قٖ٤
ضرِؾ أوٍْٗ ٠ػس ُٜح نالٍ ٖ ٍٜضٍٗ ٖ٣جُػحٗٝ ، ٢ضٌ ٕٞجٍُ٣حـ ك ٢جٛىأ قحالضٜح نالٍ كَٛ
جُهٍ٣ق .

-2جألٓطحٌ-:
ضطرغ جألٓطحٌ ك ٢جُؼٍجم ٗظحّ ئهِ ْ٤جُركٍ جُٔطٝ ، ١ْٞضؼى جُٔ٘هلٟحش جُؿ٣ٞس جُوحوٓس ٖٓ
جُركٍ جًًُٔ ٢ٛ ٌٞجُٓرد جٍُتُِ ٢ٓ٤طٓحه ١ك ٢جُؼٍجم  ،ق٤ع ض٘ٓ ٍٓ٤طوس جُٟـ ١جُؿ١ٞ
جُٔ٘هل ٝكٞم جُركٍ جُٔط ١ْٞجٍُٔضرطس ذٔ٘طوس جُٟـ ١جُؿ ١ٞكٞم جُهِ٤ؽ جُؼٍذٌٍٝٓ ، ٢
جٗهلحٞحش جُركٍ جُٔط ٖٓ ١ْٞجُـٍخ ئُ ٠جٍُٗم .
ض٘ٗأ ضِي جالٗهلحٞحش ك ٢جُٔك ١٤جألٝ ٢ِٓ٠ضٍٔ ذحُركٍ جُٔط٣ٝ ، ١ْٞطؿىو ٗٗحٜ٠ح ذحُوٍخ
ٖٓ ؾٍُ٣ز هرٍ٘ ٝذٍٝ٤ش ٝنِ٤ؽ جُؼورس ٝ ،ضطؿٗ ٚك ٞجٍُٗم كطٍٔ ذحُؼٍجم ٓطؿ ٜٚكٓ ٢ؼظٜٔح
ٗك ٞجُهِ٤ؽ جُؼٍذًٔ ، ٢ح ٣طؿ ٚذؼٜٟح ٖٓ ذكٍ هُ ٖ٣ٝئُ ٠جُٗٔحٍ جٍُٗه ٖٓ ٢جُؼٍجم ٣ٝ ،وىٌ
ػىو جألػح ٍ٤ٚجُٔحٌز ذحُؼٍجم  4 -3أػح ٍ٤ٚك ٢جُٗ ٍٜجُٞجقى نالٍ ك َٛجُٗطحء ٣ٝ ،وَ نالٍ
ك ٢ِٛجٍُذ٤غ ٝجُهٍ٣ق ٘٣ٝؼىّ نالٍ ك َٛجُ٤ٛق  ،ػٔٓٞح ضهطِق ػىو جألػحْ٘ ٖٓ ٍ٤ٚس ئُ٠
أنٍ. ٟ
ٝجُٔالقع ئٕ ػىو جألػح ٍ٤ٚجُط ٢ضٍٔ ذؿ٘ٞخ جُؼٍجم أًػٍ ٖٓ ػىوٛح ك ٢جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س
ٖٔحٍ ٍٖه ٢جُؼٍجم ٣ٝ ،ؼى جُهِ٤ؽ جُؼٍذٛٓ ٢ىٌج أْحْ٤ح ُألٓطحٌ جُط ٢ضٓررٜح أػح ٍ٤ٚجُركٍ
جُٔط ، ١ْٞكؼ٘ىٓح  َٛ٣ئػٛحٌ هحوّ ٖٓ جُركٍ جُٔط ١ْٞئُ ٠جُؼٍجم  ،ضٜد كٓ ٢وىٓط٣ٌ ٚحـ
ؾ٘ٞذ٤س ٍٖه٤س وجكثس ٓكِٔس ذحٍُٞ٠ذس ( ذهحٌ جُٔحء ) كطٍضلغ ئُ ٠جألػِ ٠كطوَ وٌؾس قٍجٌضٜح
ك٤طٌحغق ذهحٌ جُٔحء ك ٍُ٘٤جُٔطٍ.
ً ُٞٝحٕ ػىو جألػح ٞٛ ٍ٤ٚجُؼحَٓ جُٞق٤ى ك ٢ضكى٣ى ًٔ٤س جُٔطٍ ٌُحٕ جُؿ٘ٞخ أًػٍ ٓطٍج ٖٓ
جُٗٔحٍ ْٞ ،جء ك ٢جُٗطحء أ ٝجٍُذ٤غ  ٌُٖٝ ،جُٞجهغ  ٞٛجُؼٌّ  ،ئيٕ الذى إٔ  ٌٕٞ٣جالٌضلحع ٞٛ

جألْحِ  ٌٖٔ٣ٝ ،جُو ٍٞئٕ جألٓطحٌ ٖٔحٍ ٍٖه ٢جُؼٍجم  ٢ٛضٟحٌ٤ٓ٣س ذوىٌ ٓح  ٢ٛئػٛحٌ٣س ،
ًُُي ضُوجو ًٔ٤س جألٓطحٌ جُٓ٘٣ٞس ك ٢جُٔ٘طوس جُٗٔحُ٤س جٍُٗه٤س جُؿرِ٤س جُٗٔحُ٤س جٍُٗه٤س أًػٍ
ٓٔح  ٢ٛك ٢جُٔ٘طوس جُٓ٤ِٜس ( ك ٢جُٝ ١ْٞجُؿ٘ٞخ ) .
٣طٟف ٓٔح ضوىّ إٔ جألٓطحٌ ك ٢جُؼٍجم  ٢ٛئػٛحٌ٣س ذٓررٜح ( جُٟـ ٠ٞجُؿ٣ٞس ) ك ٢جُـحُد
ٗٝحضؿس ػٖ ٓ٘ح٠ن جُٟـ ١جُٔ٘هلٟس جُط ٢ضؼرٍ جُوطٍ ك ٢جضؿحٍٖ ٙه ٢أ ٝؾ٘ٞذٍٖ ٢ه٢
ٓٝكحي٣س ُٔ٘ح٠ن جُٟـ ١جُؼحُ ٢جألْ٣ٞ٤س ك ٢جُٗطحء ٝ ،ػ٘ىٓح  ٌٕٞ٣ن ١جالْطٞجء جُكٍجٌ ١هى
جٗطوَ ئُ ٠جُؿ٘ٞخ ك٣ٍُِ ٌٖٔ٤حـ جُىجتٔس ٖٓ جُطأغ ٍ٤ػِ٘ٓ ٠ح٠ن ؾ٘ٞذ٤س جذؼى ٖٓ ٓٞهؼٜح جُ٤ٛل٢
ٝيُي ػ٘ىٓح  ٌٕٞ٣ن ١جالْطٞجء جُكٍجٌٖٔ ١حٍ ن ١جالْطٞجء جُكو٤و. ٢
ضؼى جٖ ٍٜجُٗطحء  ٢ٛأًػٍ ٖ ٌٜٞجُٓ٘س ٓطٍج  ،أٓح ٖ ٍٜجٍُذ٤غ ك ٜٞجهَ ٖٓ جُٗطحء ٓطٍج
ٓٝؼظٔ٘٣ ٚطؽ ػٖ جُُٝجذغ جإلػٛحٌ٣س ٝ ،جٕ هِص جألػح ٍ٤ٚك ٢جٍُذ٤غ ٓغ ٞؼلٜح ٣وَِ ٖٓ
هىٌضٜح ػِ ٠جُطٞؿَ ك ٢جُٔ٘طوس  ،أٓح جُهٍ٣ق ك ٜٞجهَ جُل ٍٞٛجُٔٔطٍز ٓطٍج ،ذٓرد هٍٛ
ٓىضًٔ ، ٚح إٔ جٗهلحٞحش جُركٍ جُٔط ١ْٞضرىأ ٗٗحٜ٠ح ك٘ٓ ٢طٛق جُهٍ٣ق  ،ك ٢ق ٖ٤ض٘طوَ
ٓ٘ح٠ن ٛرٞخ جٍُ٣حـ جُـٍذ٤س ٤ٚلح ٗك ٞجُٗٔحٍ ٝ ،ذًُي ضلوى جٗهلحٞحش جُركٍ جُٔط ١ْٞضحغٍٛ٤ح
ػِ ٠جُؼٍجم ٝ ،ضٛرف جُٔ٘طوس ٝجهؼس ضكص ضأغ ٍ٤جُٜٞجء جُوحٌ ١جُٔىجٌ ١جًُ٣ ١طٛق ذحُؿلحف
ٝجُكٍجٌز .
ضطلحٝش ًٔ٤س جألٓطحٌ ٖٓ ْ٘س ئُ ٠أنٌٍٓ ٖٓٝ ، ٟحٕ ئُ ٠أنٍ ًٛٝ ،ج جُطلحٝش ٣إغٍ ػِ٠
جٌُُجػس جُط ٢ضؼطٔى ػِ ٠جُى ْ٣كٜ٣ٌ ٢ح ٝ ،ذحإلٌٓحٕ أؾٔحٍ نٛحت ٙجألٓطحٌ ك ٢جُؼٍجم ذٔح
٣أض-:٢
٣ -1ؼى جُ٤ٛق كٛال ؾحكح ذٔ٘٤ح ضطٓحه ١جألٓطحٌ ك ٢ذحه ٢جُل. ٍٞٛ
 -2ضوَ ًٔ٤س جألٓطحٌ ك ٢جُؿ٘ٞخ ؿٍخ جُؼٍجم ٝضُوجو ذحضؿح ٙجُٗٔحٍ جٍُٗه ٢ضرؼح ُطُج٣ى جالٌضلحع .
 -3إٔ قٞجُ ٢غالغس أٌذحع ٓٓحقس جُؼٍجم ( ك ٢جُٝ ١ْٞجُؿ٘ٞخ ) ٓ٣طِْ جهَ ٖٓ ٖٓ ِْٓ 250
جُٔطٍ ٣ٝ ،ط٘حه٤ًٔ ٝس جألٓطحٌ ئُ ٠جهَ ٖٓ  ِْٓ 120ذحالضؿح ٙجُؿ٘ٞذ ، ٢كَْٜ ١ْٝ ٢
جٍُْٞذٝ ٢ك ٢ؿٍذ ، ٚذٔ٘٤ح ٓ٣طِْ جٍُذغ جُٔطرو ٢جٌُٔ٤س جألًرٍ ٓٝوىٌٛح  ِْٓ 1000 – 250ك٢
جُٓ٘س .

 -4إٔ جُلٍم ك٤ًٔ ٢س جُٔطٍ ذ ٖ٤أه ٠ٛجُؿ٘ٞخ ًر ٍ٤ؾىج  َٛ٣ٝئُٞ ) 20( ٠ؼلح (  ِْٓ 50ك٢
جُؿ٘ٞخ  ِْٓ 1000 -ك ٢جُٗٔحٍ )

االختبار ألبعدي-:
توجٌه بعض األسئلة عن موضوع المادة المعروضة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً
لدٌهم .

الوحدة النمطٌة الثانٌة عشر
والثالثة عشر
أنواع المناخ
( مناخ البحر  ،مناخ الصحراء ،
مناخ السهول  ،والهضاب )
وطبٌعة تأثٌر المناخ على السٌاح

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ /٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جإل٠الع ػِ ٠أٗٞجع جُٔ٘حل،
ًٔح ْ٤طؼٍف ػِ ٠ػالهس جُٔ٘حل ذحُٓ٤حقس .

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ُٔؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٞقىز جُ٘ٔط٤س.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س-:
ئٕ ٓٞهغ جُؼٍجم جُلٌِٝ ٢ذؼى ٙػٖ جُركحٌ ؾؼَ ٓ٘حن٣ ٚطٛق ذحُوحٌ٣س ٣ٝ ،وغ  ٖٔٞجُٔ٘طوس
جُٔىجٌ٣س جُكحٌز كٛٗ ٢ل ٚجُؿ٘ٞذ ٖٔٞٝ ، ٢جُٔ٘طوس جُٔؼطىُس جُىك٤ثس كٛٗ ٢ل ٚجُٗٔحُ ٢كطٍضد ػِ٠
يُي إٔ ضٌ ٕٞأٖؼس جُّٗٔ ػٔٞو٣س أ ٝهٍذ٤س ٖٓ جُؼٔٞو٣س نالٍ ك َٛجُ٤ٛق ٓٝ ،حتِس أ ٝهٍ٣رس ٖٓ
جُٔحتِس أذحٕ ك َٛجُٗطحء ٝ ،كطٍز جُٜ٘حٌ ضٌ ٕٞأ ٍٞ٠نالٍ ك َٛجُ٤ٛق ٓٔح ػِ ٚ٤ك ٢جُٗطحء ٝ ،ػالٝز
ػِ ٠يُي ضطْٔٔ ُ٤حء جُؼٍجم ذٛلحتٜح ٝنِٛٞح ٖٓ جُـ٣ٝ ، ّٞ٤طٛق ٞٛجت٤س ذوِس ٌٞ٠ذس جُؿ٣ٞس ،
جألٍٓ جًُٓ٣ ١حػى ػِ ٍٞٚٝ ٠جًرٍ ًٔ٤س ٖٓ جُّٗٔ ٓرحٍٖز ئُْ ٠طف جألٌ ٜجُهحُٓ ٢ؼظٖٔٓ ٚ
جُـطحء جُ٘رحض. ٢
٣طٟف ٖٓ يُي ئٕ ٓ٘حل جُؼٍجم ٓطأغٍج ذحُ٤حذّ أًػٍ ٖٓ جُٔحء  ،ئ ١جٗ َ٤ٔ٣ ٚئُ ٠جُٛلس جُوحٌ٣س
أًػٍ ٓ٘ ٚئُ ٠جُٛلس جُركٍ٣س ٝ ،ذحُطحُ ٢ك٣ ٜٞطٔ ُ٤ذحُططٍف جُكٍجٌٝ ، ١نحٚس ئٕ ٚـٍ ٓٓحقس
جُهِ٤ؽ جُؼٍذٝ ٢ئقح٠س جُ٤حذٓس ذ ٖٓ ٚؾٔ٤غ ؾٜحض ٚضوٍ٣رح  ،ؾؼَ ضأغ ٍٙ٤ػِ٘ٓ ٠حل جُؼٍجم ٓكىٝو ٝك٢
أٝهحش ٓؼ٘٤س ٖٓ جُٓ٘س ػ٘ى ضؼٌٍُِ ٚٞطَ جُٜٞجت٤س جُٔىجٌ٣س جُوحوٓس ٖٓ جُٔك ١٤جُٜ٘ىٝ ١جُٔطوىٓس ك٢
جضؿح ٙجالٗهلحٞحش جُؿ٣ٞس جُوحوٓس ٖٓ جُركٍ جُٔطٗ ١ْٞك ٞجُؼٍجم .

جألهحُ ْ٤جُٔ٘حن٤س ك ٢جُؼٍجم -:
ٓ٘حل ٓ٘طوس جُؿرِ٤س -:
-1

ضوغ  ًٙٛجُٔ٘طوس كٖٔ ٢حٍ ٖٔٝحٍ ٍٖم جُؼٍجم ٘ٓٝحنٜح ٗ٣ر٘ٓ ٚحل جُركٍ جُٔط، ١ْٞ
ٝوٌؾس قٍجٌضٜح جهَ ٖٓ ذو٤س جُٔ٘ح٠ن ذٓرد جٌضلحع أٌٜٞح ًُُ ،ي ٖ ٌٕٞ٣طحؤٛح ذحٌو
ٝضٓو ١ك ٚ٤جُػِٞؼ ٝض٘هل ٝوٌؾس جُكٍجٌز ئُ ٠و ٕٝوٌؾس جُطؿٔى ػ٘ىٓح ضـُ ٝجُٔ٘طوس
جٌُطَ جُٜٞجت٤س جُرحٌوز  ،أٓح جُ٤ٛق ك ٌٕٞ٤أًػٍ جػطىجال ٖٓ ذو٤س جُٔ٘ح٠ن ٣ٝ ،وَ جُٔىٟ
جُكٍجٌ ١جُٝ ٢ٓٞ٤جُٓ٘ . ١ٞأٓح جُطٓحه ١كً ٜٞػ٤ق  ،ئي ٓ٣وٖ ١طحءج نالٍ أٌذؼس جٍٖٜ
ٓحذٓ ، )ِْٓ 1000 – 650 ( ٖ٤غ َ٣حوز جأل٣حّ جُٔٛكٞذس ذحُٟرحخ ٣ٝ ،أض ٢جٍُذ٤غ كًٙٛ ٢
جُٔ٘طوس ٓطأنٍج ئُ ٠أٝجْٓ٤ٗ ١حٕ  ،أٓح جُهٍ٣ق ك٤طٛق ذحُىفء ٝجُؿلحف  ٌٖٔ٣ٝ ،ضوْٓ٤
ٓ٘حل  ًٙٛجُٔ٘طوس ئُ-: ٠
أ -جُٔ٘حل جُكحٌ ٤ٚلح ك٘ٓ ٢طوس جُؿرحٍ جُرٓ٤طس جُوٍ٣رس ٖٓ ٓ٘طوس جٍُٝجذ. ٢
خ – جُٔ٘حل جُٔؼطىٍ ٤ٚلح ك٘ٓ ٢طوس جُؿرحٍ جُٔؼوىز جُؼحُ٤س ك ٢أه ٠ٛجُٗٔحٍ ٝجُٗٔحٍ
جٍُٗه. ٢

٘ٓ -2حل ٓ٘طوس جُٜٓٞخ ( جألْرطّ ) -:
٣ٝوغ  ٖٔٞقىٝو جُٔ٘طوس جُٔطٔٞؾس جُٔؼٍٝكس خ( ٖر ٚجُؿرِ٤س )٘ٓ ٝ،حنٜح جٗطوحُ ٢ذ٘ٓ ٖ٤حل جُركٍ
جُٔطٝ ١ْٞجُٔ٘حل جُٛكٍج ١ٝجُكحٌٓٝ،ى ٟجُكٍجٌز ٓطٗ ١ْٞظٍجً ُُ٣حوز جإلٖؼحع جُكٍجٌ٣ٝ ١وَ جُٔطٍ
كٜ٤ح ػٖ جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س ،ق٤ع ضٓٗ َٛرس جألٓطحٌ كٜ٤ح ئُ ٠أًػٍ ٖٓ ٝ ِْٓ 300ضُوجو ك ٢جٍُذ٤غ ٝ،هى
٣طْٞغ أ٣ ٝطوِْ٘ ٖٓ ٙس ألنًٍٔ ، ٟح ٌ٣ػٍ جُ٘رحش جُطر٤ؼ ٢ك ٢جٍُذ٤غ ٝ ،نحٚس ٖٓ ٗٞع جُ٘رحضحش
جُر٤ِٛس ًٗوحتن جُ٘ؼٔحٕ ٝجٍُ٘ؾّ ٝؿٍٛ٤ح٣ٝ ،طٛق ٖطحءٛح ذأٗ ٚجه ٖٓ ٍٛجُٔ٘حل جُؿرِٝ ، ٢قٍجٌضٚ
ٓؼطىُس ػىج ذؼ ٝجأل٣حّ جُط ٢ض٘هل ٝكٜ٤ح وٌؾحش جُكٍجٌز ئُ ٠و ٕٝوٌؾس جُطؿٔى ػ٘ىٓح ضٜد ًطِس
ٞٛجت٤س ذحٌوز ٝ ،ضٔػَ ٓكطس جُٔ َٚٞجُٔ٘حن٤س ًٛج جُ٘ٞع ق٤ع ضٓؿَ وٌؾس جُكٍجٌز جُؼظٔ ٠كٍٜٖ ٢
آخ  4394وٌؾس ٓث٣ٞس  .ذٔ٘٤ح ضٓؿَ ج٠٠ٝء وٌؾس قٍجٌز كً ٍٜٖ ٢حٗ ٕٞجُػحٗ 2 ٢وٌؾس ٓث٣ٞس ًُج
 ٌٕٞ٣جُٔى ٟأ ٝجُلٍم جُكٍجٌ ١جُٓ٘ 4194 ٞٛ ١ٞوٌؾس ٓث٣ٞس ضرِؾ أ٣حّ جألٓطحٌ ك ٢جُٔ98 َٚٞ
ٓٞ٣ح ً.

٘ٓ -3حل جُٔ٘طوس جُٛكٍج٣ٝس٣ -:وغ ٓ٘حل  ًٙٛجُٔ٘طوس  ٖٔٞجُٓ َٜجٍُْٞذٝ ٢جُرحو٣س
جُٛكٍج٣ٝس  ٢ٛٝ ،جٖى قٍجٌز ٝجهَ ٓطٍج ٖٓ جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س  ٝجُٜٓٞخ ٌ٣ٝ ،رٍ جُٔىٟ
جُٝ ٢ٓٞ٤جُٓ٘ٝ ٕ ١ٞجُٗطحء أًػٍ جػطىجال ٝجُوْٓ جُـٍذ ٖٓ ٢جُٔ٘طوس أًػٍ ذٍٝوز ٖٓ جُوْٓ
جٍُٗه ٢ذٓرد جٌضلحػ٣ٝ ، ٚوْٓ جُٔ٘حل جُٛكٍج ١ٝئُ ٠جُٔ٘حل جُٛكٍج ١ٝجُكحٌ ك١ْٝ ٢
جُؼٍجم ٝؾ٘ٞذٝ ، ٚجُٛكٍج ١ٝجُرحٌو ك ٢جُٟٜرس ( جُرحو٣س ) هٍخ جُكىٝو جألٌوٗ٤س ٝقٍجٌضٚ
جهَ ٖٓ جُٔ٘حل جُٛكٍج ١ٝجُكحٌ.
 -4ئهِ ْ٤جُركٍ جُٔطًٛٝ -: ١ْٞج جُٔ٘حل ي ٝجُ٘ظحّ جُٔطٍ ١جُٗط ٌٕٞ٣ ١ٞضأغٓ ٍٙ٤كىٝو ٣ٝ ،إغٍ
ػِٖٔ ٠حٍ ٖٔٝحٍ ٍٖم جُؼٍجم ٝ ،ػِ ٠جٍُهؼس جألٌ٤ٞس جُٞجهؼس ذ ٖ٤وٌؾط ٢ػٍ– 30 ( ٜ
ٖٔ ) 37حال ٞٓ٣ٝ ،و ًٛج جُ٘طحم ٖطحء وجكة ٓح٤ٚٝ ٍ٠ق قحٌ ؾحف ٝ ،ضطْٓ جُكٍجٌز
ذحالػطىجٍ ٤ٚلح ٖٝطحءج ٝ ،ضط٘حه ٙجألٓطحٌ ذحضؿح ٙجٍُٗم ٝجُؿ٘ٞخ جٍُٗهًٛ ٖٓ ٢ج جإلهِ. ْ٤

االختبار ألبعدي-:
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً.

الوحدة النمطٌة الرابعة عشر
والخامسة عشر
الموارد الطبٌعٌة فً المناطق السٌاحٌة
وأثرها على المردود المادي للسٌاحة

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ػِ ٠جُٔٞجٌو جُطر٤ؼ٤س
 ٝأغٍٛح ػِ ٠جٍُٔوٝو جُٔحو٤ُِٓ ١حقس .

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس جنطرحٌُِ ٚ٣طِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُى ٟجُطِرس.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:
ًَ ذِى أٌْ ٝحٕ ٓكِٓ ٕٞ٤ؼ٘ ٕٞ٤ذحُط٘ٔ٤س جُٓ٤حق٤س ج ٝذططٍٛ٣ٞح ٖٓ ٞؼٜح جُكحُٝ ،٢ذًُي ٣طٞؾد
ػِ ْٜ٤جُطو ْ٤٤جُىه٤ن ُٔٞجٌو ْٛجُٓ٤حق٤س جُٔطحقس ٝجٌُحٓ٘س  ًٙٛٝجُطو ْ٤٤جُىه٤ن ْٞف ٓ٣حػى ػِ٠
جضهحي جُوٍجٌجش جُالَٓس ُطكى٣ى جُٔ٘طوس جُط ٢ضكطحؼ ُططٝ ٍ٣ٞضكى٣ى ٗٔ ١جُٓ٤حقس جُٔ٘حْد ُٜح ٝضطٍٙ٣ٞ
ٝذًُي ٛ٣رف جُطو ٞٛ ْ٤٤وٌجْس أ٤ُٝس ُِؿى ٟٝجالهطٛحو٣س ُِط٘ٔ٤س ٝكٔ٤ح ئيج ًحٗص ٘ٛحى ٌٍٝٞز إلؾٍجء
ػِٔ٤س ضهط٤ْ ١٤حق ٢ضل. ٢ِ٤ٛ

أٗٞجع جُٔٞجٌو جُٓ٤حق٤س جٌُٖٔٔ ضهط٤طٜح -:٢ٛ
 -1جألٗٗطس جُٔطؼِوس ذحُر٤ثس جُطر٤ؼ٤س ك ٢جُٔ٤حٝ ٙضط ٖٟٔجٍُ٣حٞحش جُٔحت٤س ًًٍٞخ جُُٝجٌم ٝجُٓرحقس
ٝجُطُقِن ًٌٞٝخ جألٓٞجؼ ٤ٚٝى جألْٔحى  ،أ ٝجُٔ٘ح٠ن جُؿرِ٤س ٝجُ٘ٗح٠حش جٍُ٣حٞس جُٗط٣ٞس جُط٢
ضط ٖٟٔجُطُُؽ ػِ ٠جُػِؽ ،أ٤ٚ ٝلح ًٔٛح٣ق ْ٤حق٤س ٝ،جُٓ٤حقس جُر٤ث٤س ضوطٝ ٢ٟؾٞو ٓٗحٛىز
ٓ٘حظٍ ؾِٔ٤س ٝنالذس .
 -2جألٗٗطس جُٔطؼِوس ذحُؿحٗد جُػوحك ٢ك ٢جُؼٍجم ُطٗؿ٤غ جُٓ٤حـ ػِ٣َ ٠حٌز جُٔٞجهغ جُطحٌ٣ه٤س ٝ
جألغٍ٣س ٝجألذ٘٤س جُطٍجغ٤س ٝجُلٌِِ٣ٌٞس ٝجُٗ٘حٖ. َ٤
 -3جألٗٗطس جُٔطؼِوس ذأٝؾ ٚأنٍ ٖٓ ٟجُطٍجظ جُػوحكً ٢حُ٘ٛحػحش جُ٤ى٣ٝس ٓػَ ٘ٚحػس جُٓؿحو جٝ
٘ٚحػس جُهُف ٝجُ٘كحْ٤حش ٝجُهٝ ٘ٞجُكٝ ٍٛجُهٌُ٤جٕ .
 -4جألٗٗطس جُٔطؼِوس ذحُك٤حز جُٗؼٞخ ٓػَ ٗٔ ١جُك٤حز جٍُ٣ل٤س ٝجُٔىٕ جُوىٔ٣س .

-5جألٗٗطس جُٔطؼِوس ذحُٛكس ٝجٍُجقس ٝجُٔؼحُؿس جُطر٤س ذحُ٘٤حذ٤غ جُٔؼىٗ٤س ٝأؾٞجء جُٛكٍجء جُ٘و٤س .
 -6جألٗٗطس جُط ٢ضطؼِن ذحُٓ٤حقس جُى٤٘٣س .
ئٞحكس ئُ ٠جالٛطٔحّ ذحُط٘ٔ٤س جُٓ٤حق٤س ُِطٓ٤ٜالش ٝجُهىٓحش جُط ٢ضوىّ ُِٓ٤حـ ٓػَ جُل٘حوم ٝجألٗٞجع
جألنٍْٝ ٖٓ ٟحتَ جُٔر٤ص ٝجُٔطحػْ ٌٓٝحضد جُٓلٍ ٝجُٓ٤حقس ٝجألْٞجم ٌٓٝحضد جٍُ٤ٛكس ٝجُرٍ٣ى
ٝؿٍٛ٤ح ٖٓ جُْٞحتَ جُهىٓ٤س .

االختبار ألبعدي
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود استٌعابهم الكلً.

الوحدة النمطٌة السادسة عشر
والسابع عشر
الموارد المائٌة :
مٌاه جوفٌة  ،عٌون  ،آبار  ،بحٌرات  ،انهار

جُلثس جُٔٓطٜىكس -:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ػِ ٠جُٔٞجٌو جُٔحت٤س ،
ٝجإل٠الع ػِ ٠أٗٞجع جُٔٛحوٌ جُٔحت٤س .

جالنطرحٌ جُورِ-: ٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس قٞٞٞٓ ٍٞع جُٞقىز جُ٘ٔط٤س جُٔطٍٝقس.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:

أ٤ٔٛس وٌجْس جُٔٛحوٌ جُٔحت٤س ك ٢جُؼٍجم-:
ضإو ١جُٔٞجٌو جُٔحت٤س وٌٝج أْحْ٤ح ك ٢ق٤حز جإلٗٓحٕ ٝجُر٤ثس  ٢ٛٝ ،جُؼحَٓ جألًػٍ ضكى٣ىج ُإلٗطحؼ
جٌُُجػٝ ٢جقى جُىػحٓحش جألْحْ٤س ُطكو٤ن جألٖٓ جُـًجتٝ ، ٢ذوحء جٌُحت٘حش جُك٤س ٝضطٌٛٞح ٣ؼطٔى ػِ٠
ٝؾٞو جُٔحء ٝٝكٍض ، ٚئي ٣ىنَ جُٔحء ك ٢ضٌٖ ًَ ٕٞة ق ، ٢ذحإلٞحكس أل٤ٔٛس جُٔٞجٌو جُٔحت٤س ك٢
ػِٔ٤س ضط ٍ٣ٞجُٓ٤حقس ٝج ْٛػ٘ح ٍٚجُؿًخ جُٓ٤حقٝ ، ٢جٗؼٌٓص أ٤ٔٛس جُٔحء ػِ ٠ضٓٔ٤س جُؼٍجم ًٓ٘
جُوىّ خ ( ذالو جٍُجكى ( ٝ ) ٖ٣ذالو جُ٘ٝ ، ) ٖ٣ٍٜض ْٟجُٔٞجٌو جُٔحت٤س ؾٔ٤غ ئٌٖحٍ ٓٛحوٌ جُٔ٤ح ٙجُط٢
 ٌٖٔ٣ئٕ ضل٤ى جإلٗٓحٕ ٝجُكٞ٤جٕ ٝجُ٘رحش ٝ ،كٔ٤ح  ٢ِ٣أ ْٛضِي جُٔٛحوٌ-:
 -1جُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س -:
 ٢ٛٝجُٔ٤ح ٙجُط ٢ضٞؾى ضكص جألٌٝ ، ٜضظ ٍٜذٌٞٛز ٠ر٤ؼ٤س ًحُؼٝ ٕٞ٤جُ٘٤حذ٤غ  ،أ ٝػٖ ٣ٍ٠ن
ضىنَ جإلٗٓحٕ ًح٥ذحٌ ٝجٌُٜحٌٝ ، ُ٣ضـٌُ جُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س ك ٢جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س  ،ذٓرد ضٍجًْ
جُػِٞؼ ٝؿُجٌز جألٓطحٌ ٝ ،ضٌ٤ٓ ٕٞحٜٛح ػًذس الٕ ٚهٌٛٞح ًِٓ٤س ٝ ،ضٓطهىّ ضِي جُٔ٤ح١ٍُِ ٙ
ٝجٍُػٝ ٢جإلؿٍج ٜجُُُٔ٘٤س ٌٖٔ٣ٝ .ضوٓ ْ٤جُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س ئُ ( ٠نّٔ ) أٗٞجع -:

أ -جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س ٤ٓ -:حٜٛح ؿٍُ٣ز ٞٗٝػ٤طٜح ؾ٤ىز ٝ ،ضؼى أك َٟأٗٞجع جُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س ،
خ -جُٔ٘طوس جُٔطٔٞؾس ٤ٓ -:حٜٛح ًحك٤س ٞٗٝػ٤طٜح ؾ٤ىز ٝأذحٌٛح ُٓ٤ص ػٔ٤وس ٚٝ ،هٌٛٞح ٖٓ
جُكٝ ٠ٛجُكؿٍ جٍُِٓٝ ٢قؿٍ جٌُِّ .
ش -جُٓ َٜجُلٝ -: ٢ٟ٤كحتىضٜح ٓكىٝوز ٍُوجءز ٗٞػٜح ٝ ،جػطٔحو جٌُٓحٕ ػِ٤ٓ ٠ح ٙجألٜٗحٌ.
ظ -ذحو٣س جُؿٍُ٣ز  ٌٖٔ٣ٝ -:ئٕ ضؿ ُٜذؼ ٝجُٔ٘ح٠ن ذٔ٤ح ٙؿٍُ٣ز ئال ئٕ ٗٞػ٤طٜح ٌو٣ثس ٌُػٍز
جألٓالـ جًُجترس ك٤ٓ ٢حٜٛح ًٔح ئٕ أذحٌٛح ػٔ٤وس .
ؼ -جُٛكٍجء ( جُٗٔحُ٤س ٝجُؿ٘ٞذ٤س ) ٓ٤حٜٛح ػٔ٤وس ٞٗٝػ٤س ٓ٤ح ٙجُرحو٣س جُٗٔحُ٤س أكٖٓ َٟ
جُرحو٣س جُؿ٘ٞذ٤س ٤ًٔٝ ،س ٓ٤حٜٛح ػٔٓٞح هِِ٤س ذٓرد هِس جألٓطحٌ.
 -2جُؼٝ ٕٞ٤جُ٘٤حذ٤غ  ٢ٛٝ -:جُٔ٤ح ٙجُط ٢ض٘رغ ٖٓ ْلٞـ جُؿرحٍ ٝجٍُٔضلؼحش جُط٣ ٢طٞهق ض٣َٞؼٜح
ػِ٤ًٔ ٠س جُٔ٤ح ٙجألٓطحٌ ٝجُػِٞؼ جُٔطٍجًٔس ٝ ،جٗكىجٌ ٠روحش جُٛهٝ ٌٞوٌؾس ٓٓحٓ٤طٜح ،
ٝػِ ٠ػٞجَٓ جُطؼٍ٣س جُط ٢أغٍش ك ٢ؾٍف جُطروحش جُؼِ٤ح ئُٓٓ ٠ط ٟٞجُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س كأظٍٜضٜح
ك٘٣ ٌَٖ ٢حذ٤غ .
 -3ج٥ذحٌ  ٢ٛٝ -:أهىّ جُْٞحتَ جُط ٢جْطهىٜٓح جإلٗٓحٕ كٖٔ ٢حٍ جُؼٍجم الْطػٔحٌ جُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س،
٣ٝططِد ػَٔ ج٥ذحٌ قلٍ ذثٍ ئُٓٓ ٠ط ٟٞجُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س ك ٢جٌٍٓ ٜضلؼس  ،غْ ٣كلٍ ٗلن يٝ
جٗكىجٌ ذٓ ١٤ؾىج ذك٤ع  ٌٕٞ٣جٗكىجٌ ٙػ٘ى ؾٍ٣حٕ جُٔ٤ح ٙجهَ ٖٓ ٓٓطْ ٟٞطف جألٌٜ
ٓٓٝطْ ٟٞطف جألٌٓٓٝ ٜط ٟٞجُٔ٤ح ٙجُؿٞك٤س ٘٣ٝ ،ط ٢ٜجُ٘لن ذٌَٗ ٠ر٤ؼ ٢ك ٢كٛٞس
ٓلطٞقس كٓٓ ٢ط ٟٞجألٌ. ٜ
 -4جُركٍ٤جش  -:ضَٗٔ جُٔٓطكحش جُٔحت٤س جُٞجْؼس جُط ٢ضٓطٔى ٓ٤حٜٛح ٓرحٍٖز ٖٓ ٓ٤ح ٙجُؿحٌ٣س
ٝضٌ ٕٞأٓح ػِ ٌَٖ ٠ذكٍ٤جش جٚط٘حػ٤س نِق جُٓىٝو جُط ٢أٗٗأش ػِٓ ٠ؿحٌ ١ٍٜٗ ١وؾِس
ٝجُلٍجش ٌٝٝجكى وؾِس ٓػَ ذكٍ٤ز وًٝحٕ ػِ ٍٜٗ ٠جُُجخ جُٛـٝ ٍ٤وٌ ذ٘ىنحٕ ٝقٍٔ ٖ٣ػٍِٜٗ ٠
و٣حُٝ ٠ذكٍ٤ز ٝ ،ذكٍ٤ز جُٔ َٚٞػِ ٍٜٗ ٠وؾِس ٝذكٍ٤ز جُكرحٗ٤س ػِ ٍٜٗ ٠جُلٍجش ٝ ،هى ضٌٕٞ
جُٔٓطكحش جُٔحت٤س ٓ٘هلٟحش ٠ر٤ؼ٤س ضٔطِة ذحُٔ٤ح ٙأغ٘حء ٓٞجْْ جُلٟ٤حٗحش ٝذو٤س ٓٔطِثس ذحُٔ٤حٙ
ٓػَ جألٞٛجٌ ك ٢جُؿ٘ٞخ ٝذكٍ٤ز جٍَُجَٝ ٙذكٍ٤ز ْحٝز ٘ٓٝهلٟحش أنٍ ٟجُػٍغحٌ ٝجُٔ٘ظٓٞس
جٍُٔضرطس ذ.ٚ

ُِٝركٍ٤جش أ٤ٔٛس ًرٍ٤ز ك ٢وٌء نطٍ جُلٟ٤حٕ ٝ ،ضٞك ٍ٤نُٓ ٖ٣حتُٞٔ ٢جْْ جُلٟ٤حٗحش ،
ٝض٘ٔ٤س ذؼ ٝجُػٍٝجش جُطر٤ؼ٤س ًطٍذ٤س جألْٔحى ٌَٝجػس جُٔكح َ٤ٚجُط ٢ال ض٘ٔ ٞئال ك ٢ضِي
جُٔ٘ح٠ن ًحُوٛد ٝجُرٍو ، ١كٟال ئُ ٠ئٜٗح ٓ٘ٓ ٖ٠ٞحْد ُِط ٌٞ٤جُٜٔحؾٍ ك ٢جُل ٍٞٛجُرحٌوز ،
ًٔح ئٜٗح ٓ٘ح٠ن ٓ٘حْرس ُطٍذ٤س جُؿحٓٝ ِٞنحٚس جألٞٛجٌ ،ػالٝز ػِ ٠يُي كحٕ ذآٌحٕ جْطـالٍ
ضِي جُٔؼط٤حش ٝنحٚس ك٘ٓ ٢طوس جألٞٛجٌ ٔٓٝح ٣طٞكٍ ك ٖٓ ٚ٤ؾٔحٍ ُِطر٤ؼس ٝجُػٍٝجش جُٔٞؾىز
كٜ٤ح إلٗٗحء ٓ٘ح٠ن ؾًخ ْ٤حقٝ ٢نحٚس ك ٢ك ٢ِٛجُهٍ٣ق ٝجُٗطحء .
 -5جألٜٗحٌ٘٣ -:رغ ًَ ٖٓ ٗ ١ٍٜوؾِس ٝجُلٍجش ٖٓ جألٌج ٢ٞجُطًٍ٤س ٣ٝ ،رِؾ ٓطٛ ١ْٞر ٠ٞجُٓ٘١ٞ
ُألٓطحٌ ػ٘ى ٓ٘حذغ جُ٘ ٖ٣ٍٜك ٢ؾ٘ٞخ ٍٖم ضًٍ٤ح ئُ ٠أًػٍ ٖٓ ( ٟ٣ ، ِْٓ ) 1000حف ئُٜ٤ح
ضٓحه ١جُػِٞؼ ك ٢جُؿٜحش جُؼِ٤ح جُط ٢ضإٖٓ ض٣ٍٛلح ئٞحك٤ح نالٍ جُ٤ٛق ذؼى يٝذحٜٗح ك ٢ك٢ِٛ
جٍُذ٤غ ٝذىج٣س جُ٤ٛق ٝ ،ضوغ قو ٍٞجُػِٞؼ جُط ٢ضُٝو ٓ٤ح ٙكٟ٤حٕ جُلٍجش ػِ ٠جٌ ٜأػِٔٓ ٠ح
ػِ ٚ٤ك ٢وؾِس ًُٜٝ ،ج ضٌ ٕٞوٌؾس قٍجٌضٜح جهَ ٝذحُطحُ ٢ضًٝخ ذؼى يٝذحٕ وؾِس ًٔ ،ح جٕ كٟ٤حٕ
جُلٍجش ٓ٣طـٍم ٝهطح أ ٍٞ٠قط ٠ضىنَ ٓ٤ح ٚٛجُكىٝو جُؼٍجه٤س ٝال ٓ٣طل٤ى جٌُُٔٝػحش جُٗط٣ٞس
ٖٓ ٓ٤ح ٙجُلٟ٤حٕ الٕ  ًٙٛجُٔ٤ح ٙضأض ٢كٜٗ ٢ح٣س جًًُُٔ ْْٞي ال ضٓطل٤ى جٌُُٔٝػحش جُ٤ٛل٤س
ٜٓ٘ح الٕ جُلٟ٤حٕ ٣ك َٛكٝ ٢هص ٓرٌٍ ذحُ٘ٓرس ُطِي جٌُُٔٝػحش  ،ئي ئٕ ٓ٤ح ٙوؾِس ض َٛأػِ٠
ٓؼىٍ ُٜح كٓ٤ٗ ٍٜٖ ٢حٕ ٝجُلٍجش كٓ ٍٜٖ ٢ح. ّ٣
ٝضوىٌ ًٔ٤س ٓ٤ح ١ٍٜٗ ٙوؾِس ٝجُلٍجش ٌٝٝجكىٔٛح ذ٤ِٓ ) 69 – 72 ( ٖ٤حٌ ٓطٍ ٌٓؼد ْ٘٣ٞح ،
ك ٢ق ٖ٤ضوَ ًٔ٤س جُٔ٤ح ٙجُٔطىكوس ُِ٘ ٖ٣ٍٜك ٢جُٓ٘ٞجش جُٗك٤كس جألٓطحٌ ئُ٤ِٓ ) 59 ( ٠حٌ ٓطٍ
ٌٓؼد .

االختبار ألبعدي-:
وضع بعض األسئلة ( متعددة الخٌارات ) أو األسئلة القصٌرة المتنوعة وحسب الجدول المخطط
فً الحقٌبة التعلٌمٌة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً.

الوحدة النمطٌة الثامن عشر
والتاسع عشر
المعادن

الطبٌعٌة

والنباتات

الطبٌعٌة

والطٌور والحٌوانات البرٌة فً المناطق
السٌاحٌة فً العراق

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ػِ ٠جُٔؼحوٕ
جُطر٤ؼ٤سٝ ،جُطؼٍف ػِ ٠جُ٘رحضحش جُطر٤ؼ٤س ٝ،جُطؼٍف ػِ ٠جُطٝ ٌٞ٤جُكٞ٤جٗحش جُرٍ٣س .

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس جنطرحٌُِ ٚ٣طِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٔحوز جُ٘ٔط٤س.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س -:
ضٞو ١جُػٌٞز جُٔؼىٗ٤س وٌٝج ٜٓٔح ك ٢جالهطٛحو جُ ٢٘٠ٞجُؼٍجهٝ ٢كٓ ٢وىٓطٜح جُ٘ل ، ١كورَ جٕ
ضرىأ ٣رىأ جُؼٍجم ذطٛى ٍ٣جُ٘لً ١حٕ جهطٛحو ٙهحتٔح ػِ ٠جإلٗطحؼ جٌُُجػ ٢ذىٌؾس ًرٍ٤ز ٝػِ ٠جُطؿحٌز
ذىٌؾس أهَ ٝ ،ضٗ ٍ٤جُىٌجْحش ئُٝ ٠ؾٞو جُٔؼحوٕ ك ٢جُٔؼحوٕ ك٘ٓ ٢ح٠ن ٓهطِلس ٖٓ جُؼٍجم ٓػَ
جُٛكٍجء جُـٍذ٤س ٝ ،ذؼ ٝجُٔكحكظحش جُٗٔحُ٤س ٓ٣ ُْٝ ،طـَ ْ ٟٞجُ٘لٝ ١جُلْٞلحش ٝجٌُرٍ٣ص ٝجُوٍ٤
ٝجٍَُٓ ٚٝه ٌٞجٌُِّ ٝ ،كٓ ٢ح  ٢ِ٣جذٍَ جُٔؼحوٕ جُٔٞؾٞوز ك ٢جُؼٍجم -:
 -1أ٤٠حٕ جٍُٓ٤جٓ٤ي .
 -2جُىُٓٞٝح٣ص .
 -3قؿٍ جٌُِّ .
 -4جإلْلِص .
 -5جُؿرّ .
 -6جُكى٣ى .
 -7جٌُرٍ٣ص .
 -8جُلْٞلحش .
 -9جُ٘ل. ١

جُ٘رحضحش جُطر٤ؼ٤س -:
جُ٘رحضحش جُطر٤ؼ٤س ك ٢ٜضَٗٔ ؾٔ٤غ جُ٘رحضحش جُط ٢ض٘ٔ ٖٓ ٞضِوحء ٗلٓ ٖٓ ، ٚؿ ٍ٤ضىنَ جإلٗٓحٕ،
ك٣ ٜٞهٟغ ُُِ٘ٔ ٙٞظٍٝف جُطر٤ؼ٤س جُٔك٤طس ذ ٚذهحٚس ظٍٝف جُٓطف ٝجُظٍٝف جُٔ٘حن٤س ًُُٝ ،ي
ٗالقع جٕ ٘ٛحى ضرح٘٣ح ٝجٞكح ذ ٖ٤أٗٔح ٠جُ٘رحش جُطر٤ؼ ٢ك ٢جُؼٍجم  ،كاهِ ْ٤جألٞٛجٌ ٝجُٔٓط٘وؼحش ُٜح
ٗرحضحضٜح جُطر٤ؼ٤س جُط ٢ضهطِق ًِ٤ح ػٖ ٓػ٤الضٜح ك ٢ئهِ ْ٤جُؿرحٍ جُؼحُ٤س أ ٝئهِ ْ٤جُٜٓٞخ أ ٝئهِْ٤
جُٟٜرس جُـٍذ٤س ٣ٝطٔػَ ًٛج جالنطالف ك ١ٔٗ ٢جُ٘رحش ًٝػحكطٝ ٚػٍٔ ٙجالٗرحضًٔ، ٢ح ضطًٍُ ًػحكس جُ٘رحش
جُطر٤ؼ  ٢ك ٢جُؼٍجم ضطًٍُ ذحُوٍخ ٖٓ جُٔٞجٌو جُٔحت٤س ػِ ٠جنطالكٜح ٝ ،ػِ ٠ضرح ٖ٣ضٓحه ١جإلٓطحٌ ،
ًُُي ٗؿى جٕ ًػحكس جُ٘رحش جُطر٤ؼ ٢ضطىًِٗٔ ٠ح جضؿٜ٘ح ٖٓ جُٗٔحٍ ئُ ٠جُؿ٘ٞخ ٍٖ ٖٓٝ ،ه ٚئُ ٠ؿٍذ.ٚ
ُِ٘ٝرحش جُطر٤ؼ ٢كٞجتى ًػٍ٤ز  ،ك ٢ٜضؼى أًػٍ جُٔ٘ح٠ن ٓ٘حْرس ٍُػ ٢جُكٞ٤جٗحش ًٔ ،ح أٜٗح ضٌَٗ
قُجٓح جن٣ ٍٟؼَٔ ػِ ٠ضِط٤ق جُٔ٘حل ٝقٔح٣س جٍُٔجًُ جُؼٍٔجٗ٤س جُوٍ٣رس ٜٓ٘ح ػٖ ٣ٍ٠ن ضوِ َ٤ونٍٞ
جُؼٞجٚق جٍُِٓ٤س ٝجُطٍجذ٤س ًٔ ،ح ئٜٗح ضؼى ٓٛىٌج ٜٓٔح ُِٞهٞو ٝ ،ضؼَٔ ػِ ٠قٔح٣س جُطٍذس ٖٓ جُؿٍف
ػ٘ى جُٓلٞـ جُٗى٣ىز جالٗكىجٌٝ،جُٔ٘ح٠ن جُطٌ٣ ٢ػٍ كٜ٤ح جُ٘رحش جُطر٤ؼ ٢ضؼطرٍ ٖٓ ٍٓجًُ جُؿًخ
جُٓ٤حقٝ ٢جُٔ٘ح٠ن جُٔلِٟس ُِٓ٤حـ ٝنحٚس جُـحذحش ًٔ ،ح ئٕ ٓ٘طوس جألٞٛجٌ جُطٌ٣ ٢ػٍ كٜ٤ح ٗرحض٢
جُوٛد ٝجُرٍو ٌٖٔٓ ، ١ئٕ ضٌ ٖٓ ٕٞأُٔٗحض ٢جُُٔٔ٤ز ُ ٞجْطـِص ْ٤حق٤ح  ،ئٞحكس ئُ ٠ئٕ جٌُػٖٓ ٍ٤
جُ٘رحضحش جُطر٤ؼ٤س ضىنَ ك٘ٚ ٢حػس جُؼوحهٝ ٍ٤جألو٣ٝس ًؼٍم جُٓٝ ِٞجُرحذٗٞي ٝجًُٔ ، ٕٞٓ٘٤ح ئٜٗح
ضٌَٗ جُٔحوز جأل٤ُٝس ُرؼ ٝجُ٘ٛحػحش جُٔكِ٤س ً٘ٛحػس جألنٗحخ ٝجٌُٞم ٝجُكٍٛجٕ .
ٝضطرح ٖ٣جُ٘رحضحش جُط ر٤ؼ٤س قٓد جُٔٞهغ جُؿـٍجك ، ٢كل ٢جُٔ٘طوس جُٗٔحُ٤س ق٤ع ؿحذحش جُرِ٠ٞ
ٝأٖؿحٌ جُلٓطن جُٜ٘ى ١جُىٌوجٌ ٝجُوٞم ٝجُؿٝ َٞجُٞ٘ٛذٍ ٝؿحذحش جٍُٓٝ ٝجالْل٘ىجٌ ٝ ،ضًٌٙٛ ٕٞ
جُـحذحش ٍٓجػ ٢ؾ٤ىز ُِٔحػُ ٝجألؿ٘حّ ٝجُط ٌٞ٤جُرٍ٣س ػِ ٠جنطالف أٗٞجػٜح ٝ ،ك٘ٓ ٢طوس جألٞٛجٌ ٌ٣ػٍ
ٗرحش جُوٛد ٝجُرٍو٣ٝ ، ١ؼ ٕ٤ك ٚ٤جُؿحٓٝ ِٞجألْٔحى جُٔهطِلس  ،ئٞحكس ئُ ٠جُط ٌٞ٤جُٔهطِلس
ٝجُٜٔحؾٍز ًطحتٍ جُٓٔحٕ ٓ ،حُي جُكُ ، ٖ٣جُ٘ ، ٌِٞجُوطحف  ،جُىٌجؼ  ،جُكؿَ  ،جُر ١جُرٍ ، ١جُورؽ،
جٓح ٓ٘طوس جُٜٓٞخ كٌ٤ػٍ كٗ ٚ٤رحش ٝجُوٝ ّٞٛ٤جُٔٛؼس ٝجُٗٝ ِْ٤جُٗ٤ف ٝؿٍٛ٤ح  ،ئٓح جُكٞ٤جٗحش جُط٢
ضؼ ٕ٤ك ًٙٛ ٢جُٔ٘ح٠ن ك ٢ٜجألؿ٘حّ ٝجُٔحػُ ٝجُـُالٕ  ،ئٓح ٓ٘طوس جُٟٜرس كطٌػٍ كٜ٤ح جُ٘رحضحش
جُٛكٍج٣ٝس جُك٤ُٞس جُط ٢ضُ٘ٔ ٞلٝ َٛجقى ًحُٗ٘حٕ ٝجُهرحَ ٝجُكِرس ٝجُ٘رحضحش جُٔؼٍٔز جُط٤ً ٢لص
ٗلٜٓح ُِؼ ٕ٤ذٌٞٛز وجتٔ٤س ٓػَ جألغَ ٝجُـٟح ٝجُٓىٌ ٝجُؼٍو ٝجُٗٞى ٣ٝ ،ؼ ٕ٤ك ًٙٛ ٢جُٔ٘ح٠ن

ذؼ ٝجُط ٌٞ٤جُرٍ٣س ًحُٛوٝ ٌٞجُؼوحخ ٝجُكٞ٤جٗحش جُرٍ٣س ًحًُتحخ  ،كٟال ػٖ ئٜٗح ٓ٘ح٠ن ٌػ ٢ضٍػ٠
كٜ٤ح جألؿ٘حّ ٝجُؿٔحٍ .

االختبار ألبعدي-:
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً لدٌهم .

الوحدة النمطٌة العشرون
دوافع ورغبات السٌاح

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠ئٕ ٣طِغ ػِ ٠وٝجكغ ٌٝؿرحش
جُٓحتف .

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس جنطرحٌُِ ٚ٣طِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٞقىز
جُ٘ٔط٤س.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س-:
وٝجكغ ٌٝؿرحش جُٓحتف -:
جُٓ٤حقس ضؼٍف ٓ ٢ٛؿٔٞػس جُ٘ٗح٠حش جُكٟحٌٝ ١جالهطٛحوٝ ١جُط٘ظ ٢ٔ٤جُهح٘ ذحألٖهح٘
ئُ ٠ذِى ؿ ٍ٤ذِىٝ ْٛئهحٓط ْٜكُٔ ٚ٤ىز ال ضوَ ػٖ أٌذغ ػٍْٗ ٕٝحػس ذأ ١هٛى ػىج هٛى جُؼَٔ جًُ١
٣ىكغ أؾٍ ٖٓ ٙوجنَ جُرِى جُُٔجٌ ٝ ،جٕ جُٓ٤حقس ٜٓٔح ضرح٘٣ص ضؼحٌكٜح كأٜٗح ضطهً ػىز أٌٖحٍ ضرؼح
ُِـٍ ٜجالهطٛحو ١جًُٓ٣ ١ؼ ٠جُٓحتف ئُ ٠ضكو٤و ٖٓ ٚؾٍجء ض٘لٌ ً٤ؿرطٝ ٚقحؾط ٚجالهطٛحو٣س ٝ ،ػِ٠
ًٛج جألْحِ  ٌٖٔ٣ئٕ ضأنً ػىز أٌٖحٍ قٓد جُـٍ ٜأ ٝجُىجكغ ٖٓ جُٓلٍ ٣وْٓ -:

 ٖٓٝأ ْٛضِي جُىٝجكغ -:
٤ْ -1حقس جالْطؿٔحّ أ ٝجالْطٔطحع  ٢ٛٝ -:أًػٍ أٗٞجع جُٓ٤حقس جْطوطحخ ٌٝؿرس ُِٓحتك، ٖ٤
كحٕ ض٘ٞع جُٔ٘حظٍ جُطر٤ؼ٤س ٝجنطالف ٓظح ٍٛجُطر٤ؼس ٝجألقٞجٍ جُٔ٘حن٤س جُؿ٤ىز ًِٜ ،ح ضإو ١ئُ٠
جالْطٍنحء ٝجٍُجقس ٝضرى٣ى جُطؼد جًُ٣ ١ؼحٗ ٚ٘ٓ ٢جُٓحتف ك ٢ق٤حض ٚجُ٤ٓٞ٤س ٝجُؼِٔ٤س ًُُ ،ي

ِ٣وًٛ ٠ج جُ٘ٞع ٖٓ جُٓ٤حقس جإلهرحٍ جٌُر ٖٓ ٍ٤هرَ جُٓ٤حـ ٝ ،نحٚس ك ٢جُٔ٘ح٠ن جُط ٢ضطُٔ٤
ذط٘ٞع جُ٘رحضحش ٝجُكٞ٤جٗحش جُطر٤ؼ٤س  ،أ ٝيجش ذ٤ثس ضهطِق ػٖ ذ٤ثس جُٓحتف .
 -2جُٓ٤حقس جُػوحك٤س  ٢ٛٝ -:جقى أٗٞجع جُٓ٤حقس جُط٣ ٢ططِغ ُٜح جُٓحتف ُُ٣حوز جُٔؼِٓٞحش
جُػوحك٤س ػٖ جُرِى أ ٝجُٔى٘٣س جُُٔجٌز ٖٓ نالٍ جإل٠الع ػِ ٠أغحٌٝ ٙػٔو ٚجُطحٌ٣هٝ ٢قٟحٌض، ٚ
أ ٖٓ ٝنالٍ جٍُٜٔؾحٗحش جُط ٢ضوحّ ك ٢يُي جُرِى ػِ ٠جنطالف أٗٞجػٜح ٓػَ ٍٜٓؾحٗحش
( ضٓٞمٔ٘٤ْ ،حت٤س  ،أوذ٤س  ،ك٘٤س ٝ ،ؿٍٛ٤ح ) ًًُ ،ي جُطؼٍف ٝجإل٠الع ػِ ٠جُطٔحغٝ َ٤جُ٘ٛد
جُطًًحٌ٣س ٝجألغٍ٣س ٣َٝ ،حٌز جُٔطحقق جُ٤٘٠ٞس ٝجألْٞجم جُٗؼر٤س ٝ ،ػِ ٠ػحوجش ٝضوحُ٤ى جُرِى
جُُٔجٌ ٝأَ٣حتٝ ْٜه ْٜٛٛجُطٍجغ٤س ٌٝهٛحض ْٜجُٗؼر٤س ٝؿٍٛ٤ح ٖٓ جألٓ ٌٞجُػوحك٤س.
 -3جُٓ٤حقس جُؼالؾ٤س  -:جَوجوش جُكحؾس ئًُٛ ٠ج جُ٘ٞع ٖٓ جُٓ٤حقس ك ٢جُٓ٘ٞجش جألنٍ٤ز ٝ ،يُي
الَو٣حو أٍٓج ٜجُؼ ٍٛجُطٌ ٢جكوص جُطط ٌٞجُ٘ٛحػ ٢كأٚركص جٍُؿرس ُى ٟجٌُػٍٖ ٖٓ ٍ٤جتف
جُٔؿطٔغ ُِؼالؼ ٝجالْطٗلحء ك٘٣ ٢حذ٤غ جُٔ٤ح ٙجُٔؼىٗ٤س جُٔٞؾٞوز ك ٢وٓ ٍٝكىٝوز ٖٓ ٗحق٤س،
٣ُُٝحوز جُىنَ جُؼحّ ُىٍٖ ٟجتف ًرٍ٤ز ٖٓ جُ٘حِ كٓ ٢هطِق جُرِىجٕ  ،ئٞحكس ئُُْٜٞ ٠س جُ٘وَ
ٖٓ ٓ٘طوس ئُ ٠أنٍٗ ٖٓ ٟحق٤س أنًٍِٜ ، ٟح أوش ئُ٣َ ٠حوز جإلهرحٍ ػًِٛ ٠ج جُ٘ٞع ٖٓ
جُٓ٤حقسٝ ،ك ٢جُؼٍجم ٞ٣ؾى ػىو ٖٓ جُؼٝ ٕٞ٤جُ٘٤حذ٤غ ضكَٔ ٠حذؼح جْطٗلحت٤ح ٓػَ ػ ٖ٤قٔحّ
جُؼِ َ٤ك ٢جُٔٝ َٚٞػ ٖ٤جُطٍٔ كًٍ ٢ذالء .
 -4جُٓ٤حقس جٍُ٣حٞس ٝ -:ضٍضر ًٙٛ ١جُٓ٤حقس ذحألٗٗطس جٍُ٣ح٤ٞس ً ،حُٓرحقس ْٝرحم جُ٤هٞش
ٝجُُٝجٌم جٍُٗجػ٤س ٝضُُؽ ػِ ٠جُٔحء ٝجُطؿى٣ق ٤ٚٝى جألْٔحى ك٘ؿى ئٕ جُٓ٤حـ جًُٖ٣
ٍ٣ؿر ٕٞكًٌٛ ٢ج ٗٞع ٖٓ جٍُ٣حٞس ٣طؿٗ ٕٜٞك ٞجُٔ٘ح٠ن جُٓحقِ٤س ٝجُ ٠جُركٍ٤جش  ،ئٞحكس
ئًُُُ ٠ي ٘ٛحى أٗٞجع أنٍ ٖٓ ٟجألٗٗطس جٍُ٣ح٤ٞس جُط ٢ضطؼِن ذحُٓ٤حقس ٓػَ جُطُُؽ ػِ ٠جُؿِ٤ى
أ ٝضِٓن جُؿرحٍ ك٤وٛى ٕٝجُٔ٘ح٠ن جُؿرِ٤س أًٌٞ ٝخ جُهٝ َ٤جُؿٔحٍ ك٤وٛى ٕٝجألٓحًٖ
جُٛكٍج٣ٝسٝ ،ؿٍٛ٤ح ٖٓ جألٗٗطس جٍُ٣ح٤ٞس ٗٗ ٌَُٝح ٠ذ٤ثط ٚجُهحٚس .
٤ْ -5حقس جُٔإضٍٔجش  ٢ٛٝ -:جُٓ٤حقس جُط ٢ضو ّٞػِ ٠ئهحٓس جُٔإضٍٔجش جُى٤ُٝس ٝجالؾطٔحػحش
ٝجُٔؼحٌ ٜجُل٘٤س جٌُرٍٝ ، ٟجُ٘ىٝجش ٝجُٔ٘حْرحش جألنٍٝ ، ٟنالٍ  ًٙٛجألٗٗطس ضٌ٘ٛ ٕٞحى
كطٍجش جْطٍنحء ٝجْطٍجقس ٔ٣ ،حٌِ كٜ٤ح جألٗٗطس ٌؿرحضٞٛٝ ْٜج٣حض ْٜئٓح ئٕ ضٌ٣ٌ ٕٞحٞس أٝ
ضٓٞم أ٣َ ٝحٌز جُٔطحقق أ ٝأٔٓ ١حٌْحش ٝأٗٗطس أنٍ.ٟ

٤ْ -6حقس ٌؾحٍ جألػٔحٍ ٓ ٞٛٝ -:ح ٣و ّٞذٌ ٚؾحٍ جألػٔحٍ ٖٓ ٌقالش ػَٔ ٝجُٔطؼس ٝ ،ذآٌحٕ
ٌؾحٍ جألػٔحٍ ق ٌٟٞجُ٘ىٝجش أغ٘حء جُؼَٔ ٝجُٓلٍ ًٔؿٔٞػحش ُالْطٍنحء ذؼى جُؼَٔ ٝ ،جؿِد
جؾطٔحػحش ٌؾحٍ جألػٔحٍ أٚركص ضوحّ ذحٍُٔجًُ جُٓ٤حق٤س أ ٝجُل٘حوم جٍُجه٤س .
 -7جُٓ٤حقس جُى٤٘٣س  ٞٛ -:وجكغ ُٓٔ ْٜال ٖٓ ٖ٤٣جُٓحتك٣ُُ ٖ٤حٌز جٍُٔجًُ جُى٤٘٣س جُٔوىْس
ُٔهطِق جألو٣حٕ ٝجُٔؼطوىجش ٝكٓ ٢هطِق ذوحع جألٌٝ ، ٜهى ضط٘ٞع  ًٙٛجُٓ٤حقس ذط٘ٞع جًٍُُٔ
جُى ٢٘٣جُٔوٞٛو ج ٝجٕ ضٌ ٕٞك ٢أ٣حّ ٓكىوز ُِٔٔحٌْس ٠و ِٞنحٚس ٝكٝ ٢هص ٓكىو ذؼ، ٚ٘٤
كٛ٤رف ئهرحال ًرٍ٤ج ػِ ٠يُي جًٍُُٔ هى  َٛ٣ػىو جُُجتٍ ٖ٣ئُ ٠جُٔالًٔ ٖ٤٣ح ك ٢أوجء ٓ٘حْي
جُكؽ ُر٤ص هللا جُكٍجّ ٝجُؼٍٔز  ،أ ٝك٣َ ٢حٌز أٌذؼ٤٘٤س جإلٓحّ جُكٓ ٖ٤ػِ ٚ٤جُٓالّ كًٍ ٢ذالء .
 -8وٝجكغ جهطٛحو٣س  -:جٗهلح ٜأْؼحٌ ذِى ٓح أ ٝجٗهلحٍٚ ٜف ػِٔط ٚجُ٤٘٠ٞس ذحُ٘ٓرس ُرحه٢
جُؼٔالش ُِٝىٝالٌ ،أ ٝجُٓلٍ ُـٍ ٜجُطؿحٌز ئٞحكس ئُ ٠جُٓ٤حقس .
 -9وٝجكغ أنٍ٣ًُ -: ٟحٌز جُرِى جألّ أ ٝجُٔهحٍ٠ز  ٝجُٔـحٍٓز  ،جُطلحنٍ ٝجُٔرحٛحز ،
جُطو٘٤س،جُطًٝم ،ػِٔ٤س .

االختبار ألبعدي
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً لدٌهم.

الوحدة النمطٌة الواحد والعشرون والثانً
والعشرون
ئهِ ْ٤جُؼٍجم ْ٤حق٤ح – جُٔ٘طوس جُٗٔحُ٤س
 ٓ٘طوس أػحُ ٢جُلٍجش ٝجُؿٍُ٣ز ٓ٘طوس جُلٍجش جأل١ْٝ ٓ٘طوس ذـىجو جٌُرٍٟ -جُٔ٘طوس جُؿ٘ٞذ٤س

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ػِ ٠أهحُ ْ٤جُؼٍجم
جُٓ٤حق٤س ٝ ،جإل٠الع ػِ ٠جُٔ٘ح٠ن جُٓ٤حق٤س جُٗٔحُ٤س ٝجُؿ٘ٞذ٤س .

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس جنطرحٌُِ ٚ٣طِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٞقىز
جُ٘ٔط٤س.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س-:
ئهِ ْ٤جُؼٍجم ْ٤حق٤ح ً-:
ٗٞع جإلهِْ٤

جُٔٓحقس2ًْ/

جُ٘ٓرس %

٘ٓ -1طوس جُؿرحٍ جُؼحُ٤س جُٗٔحُ٤س ٝجُٗٔحُ٤س جٍُٗه٤س

23500

592

 -2جُٔ٘طوس جُٗر ٚجُؿرِ٤س ( جُٔطٔٞؾس )

67000

1498

ٓؿٔٞع جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س

90500

20

٘ٓ -3طوس جُٓ َٜجٍُْٞذ٢

93000

2095

-4جُٟٜرس جُٛكٍج٣ٝس

263000

5995

جُٔؿٔٞع جٌُِ٢

446500

%100

أٓح ٓؿٔٞع ٓٓحقس جُؼٍجم جٌُِ٤س ٝجُرحُـس ِٓٞ٤ً 438446طٍج ٍٓذغ َٓٞػس قٓد جُؿى ٍٝج٥ض٢
ػِ ٠جألهحُ ْ٤جُطر٤ؼ٤س ًٔح ٌٝو كٛٓ ٢حوٌ َٝجٌز جُطهط١٤

ٗٞع جالهِْ٤

جُٔٓحقس2ًْ/

جُ٘ٓرس%

 -1جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س

929000

20999

 -2جُٔ٘طوس جُٔطٔٞؾس

429500

9969

ٓؿٔٞع جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س ٝجُٔطٔٞؾس

1349500

٘ٓ -3طوس جُٟٜرس جُٛكٍج٣ٝس

1679000

38909

٘ٓ -4طوس جُٓٝ ٍٜٞجُركٍ٤جش ٝجالٞٛجٌ

1329500

30922

ٛٗ -5ق ٓ٘طوس جُك٤حو

3522

0980

 -6جُٔ٤ح ٙجإلهِ٤ٔ٤س

924

0921

ٓؿٔٞع جُٔٓحقس جٌُِ٤س

4389446

%100

أٓح قىٝو جُؼٍجم جُٓ٤حْ٤س ٓغ أهطحٌ ػٍذ٤س ٖو٤وس ٝأهطحٌ ٓؿحٌٝز كطرِؾ قٞجُِٓٞ٤ً 3579 ٢طٍج
ٝكٛٓ ٢ىٌ غحٗٝ ًْ 3462 ٢كٛٓ ٢ىٌ غحُع ٜ٘ٓ ًْ 3690ح  ًْ 60قىٝو ذكٍ٣س .

جُٔ٘طوس جُٗٔحُ٤س -:
ضؼى جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س ٖٓ جٗؿف جألهحُ ْ٤جُٔإِٛس ُطٌ٘ٓ ٕٞح٠ن ْ٤حقس ك ٢جُؼٍجم ٝيُي ُٞؾٞو ٓح
٣ؼٍف ذؼ٘ح ٍٚجُؿًخ جُٓ٤حق ٢جُطر٤ؼ٤س ٝجُٔطٔػِس ذحُٔ٘حل جُٔؼطىٍ ٝ ،جٍُ٣حٞس جُٗط٣ٞس ٘ٓٝح٠ن
جالٚط٤حف ًٔح كٍْْ٘ ٢ي َٝج٣ٝطٚٝ ٚالـ جُىٝ ٖ٣قحؼ ػٍٔجٕ ػِْ ٠ر َ٤جُٔػحٍ .
ٝضطٞكٍ ك ٢جإلهِٗ ْ٤لٓ ٚجُٔٞجٌو جُٔحت٤س جُٔط٘ٞػس ًٔح ك ٢ذكٍ٤جش وًٝحٕ ٝوٌ ذ٘ىنحٕ  ،كٟال ػٖ
جُٔٓحه ١جُٔحت٤س يجش جٍُٜٗز جُٓ٤حق٤س ًٔح كٖ ٢الالش ًِ ٢ػِ ٢ذ٤ي ٝذ٤هحٍ ٓػال  ،كٟال ػٖ ٓ٤حٙ
ٓؼىٗ٤س ٚحُكس ُالْطؿٔحّ ك ٖٓ ًَ ٢أٌٗٗ ٢ك ٢وٞٛى ٝك ٢جُِٓٔ٤حٗ٤س ٤ٓٝح ٙقٔحّ جُؼِ َ٤ك ٢جُٔ،َٚٞ
ٝضؼى ٓ٤ح ٙجُ٘٤حذ٤غ ك ٢جُٔ٘طوس ٓٔطحَز  ٢ٛٝأك َٟأٗٞجع جُٔ٤ح ٙجُٔٞؾٞوز ك ٢جُؼٍجم ٌُٜٗٞح ض٘هلٝ
كٜ٤ح أٗٞجع جُٔ٤ح ٙجُٔٞؾٞوز ك ٢جُؼٍجم ٌُٜٗٞح ض٘هل ٝكٜ٤ح ٗٓرس جألٓالـ جًُٔجذس .

٣ٝؼى ًٛج جإلهٌِٜٞٗٓ ْ٤ج ك ٢جُؼٍجم ذٌػٍز جُـحذحش ٝض٘ٞػٜح ًٝػحكطٜح ًٔ ،ح ُ٣نٍ ًٛج جإلهِْ٤
ذٔهُ ٕٝضٍجغ ٖٓ ٢آغحٌ جُكٟحٌز جُؼٍجه٤س جُٟحٌذس ؾًٌٛٝح ك ٢أػٔحم جُطحٌ٣م  ،ك ٢ٜجُٔ ٖ٠ٞجألٍٝ
ُإلٗٓحٕ جُوىًٔ ، ْ٣ح ضؼى ٓكحكظس ٍٗٓٓ ٟٞ٘٤قح ٗحؾكح ُِ٘ٗح ٠جُٓ٤حق ٖٓٝ ، ٢جٖ ٍٜج٥غحٌ كٜ٤ح آغحٌ
جٍُ٘ٔٝو  ٝنٍْرحو ٝجُكٝ ٍٟج٥غحٌ جإلْالٓ٤س جُٔطؼىوز ٍٓٝجهى جألٗر٤حء ٝجأل٤ُٝحء جُٛحُكٝ ٖ٤أػىجو
ًرٍ٤ز ٖٓ جُٔٓحؾى ٝجٌُ٘حتّ جُوىٔ٣س ٝجألوٍ٣ز .

جُٔ٘طوس جُؿ٘ٞذ٤س -:
ضطِن ضٓٔ٤س جألٞٛجٌ ٝجُٔٓط٘وؼحش ػِٓ ٠ؿٔٞػس جُٔٓطكحش جُٔحت٤س جُط ٢ضـط ٢جألٌج٢ٞ
جُٔ٘هلٟس جُٞجهؼس ك ٢ؾ٘ٞذ ٢جُٓ َٜجٍُْٞذٝ ، ٢ضٌ ٕٞػِٓ ٌَٖ ٠ػِع ضوغ ٓىٕ جُرٍٛز ٝجُؼٔحٌز
ٝجُ٘ح٣ٍٚس ػٌِ ٠ؤٝ ، ْٚٝضطٓغ ٓٓحقس جألٌج ٢ٞجُٔـطحز ذحُٔ٤حٝ ٙكص جُلٟ٤حٕ ك ٢أٝجنٍ جُٗطحء
ٝنالٍ جٍُذ٤غ ٝضطوِ ٙأ٣حّ جُٜٞ٤ٛو ٘ٓٝ ،طوس جألٞٛجٌ ك ٢جُؼٍجم ضٔػَ ٗظحٓح ذ٤ث٤ح ُٓٔ٤جٗ ٞٛٝ ،ظحّ
ذ٤ثٓ ٢حت ٢ضٍضرٞٓ ١جٌو ٙجُطر٤ؼ٤س ٌْ ١ٔٗٝحٍٗ٠ٝ ٚجَ ْٛأُٔؼحٖ ٢ذحُٔحء ك ٢جألٞٛجٌ ْٞجء ًحٗص وجتٔس
أٓ ٝإهطس ،ق٤ع ضٌٗٞص ك ًٙٛ ٢جُٔ٘طوس أٗظٔس ُِك٤حز ؿٓ ٍ٤أُٞكس ُىٌْ ٟحٕ ٓ٘ح٠ن أنٍْٞ ، ٟجء
ًحٗص ق٣ٍٟس أ٣ٌ ٝل٤س ،كحٕ ئٗٓحٕ ٓ٘ح٠ن جألٞٛجٌ ٣طٛق ذ٘ٔ ١جهطٛحوٝ ١جؾطٔحػٝ ٢قح١ٍٞ
ٓؼٗٝ،ٖ٤رحضٝ ٚقٞ٤جٗحض ٚذهٛحت ٙق٤حض٤س ٓطُٔ٤ز ٝ،ألٌج٠ ٚ٤ٞر٤ؼس ؾـٍجك٤س كٍ٣ىز ٝ،ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ
جْطوٍجٌ ٌْحٕ  ًٙٛجُٔ٘طوس ئال ئٕ هٓٔح ٓ٘ ْٜال ٓ٣طوٍ ٕٝجْطوٍجٌج وجتٔ٤ح كٌٓ ٢حٕ ٝجقى ْٜ٘ٓ ،
ؾٔحػس ٣طِن ػِٜ٤ح جْْ ( جُٔؼحوٕ ) ق٤ع ضٍذس جُؿحٓ ِٞجُكٍكس جٍُت٤ٓ٤س ُ٣، ْٜط٘وِ ٕٞذٜح ٖٓ ٌٓحٕ
ألنٍ ٓ ٖٔٞك ١٤هرِ٤ط ْٜضرؼح ُطـ٤حٕ جُٔ٤حٝ ٙهص جُلٟ٤حٕ أ ٝضٍجؾؼٜح ػ٘ى جُٜٞ٤ٛو.
٘ٓٝطوس جألٞٛجٌ ٓٛىٌ ٓ ْٜإلٗطحؼ جألُرحٕ ٝجألْٔحى ٝجُطٝ ٌٞ٤جألػالف ًٔ ،ح ضط٘ٞع ٌٛٞ٤٠ح ٓػَ
جُهٝ ١ٍ٤ٟجُرٝ ١جُرٕ ٝ ،ضؼى ًرٍ٤ز ُِط ٌٞ٤جُٜٔحؾٍز ٓٝ ،وٛى ْ٤حقٖ ٢ط ١ٞق٤ع ٞٓ٣و جُٔ٘طوس
كًٛ ٢ج جُل٘ٓ َٛحل ٖرٓ ٚىجٌ ، ١هِ َ٤جُطٓحه٣ٝ ٕ ١كطٍف جٌُٓحٕ ذحإلٞحكس ئُ ٠ذ٘ٛحػس جُُٝجٌم
ٝجُرٍجٌٓ٣ٝ ١طلحو ٖٓ جُوٛد ك٘ٚ ٢غ جألًٞجل ٝجُؿٌُ جُ٘ٛحػ٤س ٝجُٞهٞو ٝ ،جُؿٌُ جُ٘ٛحػ٤س
ٝنحٚس جُط ٢ضطٞجؾى ك ٢جُٔ٤ح ٙجُٟكِس ٝضطٔ ُ٤ذػٍٝضٜح ٖٓ جُطٝ ٌٞ٤جألْٔحى  ٢ٛٝ ،ػٞجَٓ ضٓحػى
ػِ ٠وػحٓس ْ٤حق٤س ك ٢جُٔ٘طوس  ،ئال ئٕ يُي ٣ططِد ضحٓ ٖ٤جٌُٖٔٓ جُٛك ٢جٍُٔ٣ف ُِٓحتف ًٔ ،ح ٌٖٔ٣
ٞٝغ ذٍجٓؽ ْ٤حق٤س ضكون ُٜٞجز جُ٤ٛى ٖٓ جُطٝ ٌٞ٤جألْٔحى ُٓجُٝس ٞٛج٣طٝ ٕ ْٜالذى أٟ٣ح ٖٓ ئػالّ
ْ٤حقٍٝ٣ ٢ؼ ُِٔ٘طوس .

ٝنالٚس جُو ٍٞئٕ جُؼ٘ح٣س ذٔ٘طوس جألٞٛجٌ  ٌٖٔ٣ئٕ ٣ؿؼِٜح ٖٓ جًرٍ أُٔٗحض ٢ك ٢جُوطٍ ذَ  ٌٖٔ٣جٕ
ضٛرف ٓ٘طوس جُؿرح ( ٕ٣ك٤ٓ٤٘٤ح ) جُؼٍجم  ،ئي أُٝطٜح ٓإْٓس جُٔٛح٣ق ٝجُٓ٤حقس جُؼٍجه٤س ُلطس
ْ٤حق٤س ٝضٍذطٜح ٓغ ذو٤س ٓ٘ح٠ن جُؼٍجم ذطٍم ٓؼرى ،كٟال ػٖ ضٗؿٍٛ٤ح ٝض٤ٜثس ػىو ٖٓ جُُٝجٌم
جُرهحٌ٣س ُ٘وَ جُٔٓحكٍٝ ٖ٣جُٓ٤حـ ئُ ٠أػٔحم جألٞٛجٌ ٝئهحٓس ٍٓجًُ ْ٤حق٤س ٝك٘حوم ٓ٘حْرس كٜ٤ح.

ٓ٘طوس جُلٍجش جأل-: ١ْٝ
ضُنٍ  ًٙٛجُٔ٘طوس ذٔؼط٤حش ْ٤حق٤س ؾحيذ٤س ضٔ ُٙ٤ػٖ ئهِ ْ٤جُؿرِ ، ٢ئي ٔ٣طحَ جإلهِ ْ٤ذحٗرٓح ٠أٌٚٞ
ُْٜٞٝس قًٍس جُ٘وَ ٝجالٗطوحٍ ٞ٠جٍ أ٣حّ جُٓ٘س ٓٔح ٖؿغ ُٔى ًحكس أٗٔح ٠جُ٘وَ جُرٍٓ ١ؼرىز ٝنط٠ٞ
قى٣ى٣س ًٔ ،ح ض ْٟجُٔ٘طوس ٍٓجًُ أغٍ٣س ٝقٟحٌ٣س ٍٓٝجهى و٤٘٣س ٓوىْس ٝأ٤ُٝحء ٚحُك٘ٓ ٖ٤طٍٗز ك٢
ٓؼظْ أٌؾحت ٚضوٍ٣رح ٓ ،ػَ جٍُٔجهى جُٔوىْس ك ٢جُ٘ؿق جالٍٖف ًٍٝذالء جُٔوىْس .

االختبار ألبعدي
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً لدٌهم .

الوحدة النمطٌة الثالثة
والعشرون و الرابعة والعشرون
والخامسة والعشرٌن
دراسة خارطة العراق وعناصر الجذب
حسب المحافظات ومقارنتها
المنافسة

بالبٌئات

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ػِ ٠نحٌ٠س جُؼٍجم ،
ٝػِ ٠ػ٘ح ٍٚجُؿًخ جُٓ٤حق. ٢

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُى.ْٜ٣

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س-:
ٗ٣ط ٍٜجُؼٍجم ذطٍجغ ٚجُكٟحٌ ١جُُجنٍ ٝضرِْ ٖ٤طكٝ ٚض٘ٞع ٓ٘حنٗٝ ٚرحضٞٓٝ ٚجٌو ، ٙكٟال ػٖ
ذؼى ٙذٔٓحكحش هٍ٣رس ػٖ جُى ٍٝجُط٣ ٢لى ٜٓ٘ح جُٓ٤حـ ٔٓ،ح ؾؼِ ٚذِىج ْ٤حق٤ح ضٛرف ك ٚ٤جُٓ٤حقس ٓٛىٌج
ٜٓٔح جُىنَ جُوٝ .٢ٓٞض٘طٍٗ جُٔ٘ح٠ن جُٓ٤حق٤س كٓ ٢هطِق ٓ٘ح٠ن جُؼٍجم ٖٔ ،حُٝ ٚؾ٘ٞذ ، ٚكحٞٛجٌ
جُؿ٘ٞخ ضؼى ٓ٘ح٠ن ُِٓ٤حقس جُٗط٣ٞس ذٓرد وكثٜح ٜٖٓٔٝح جٍُٔٗهس ٝ ،ق٤ع ضٔحٌِ كٜ٤ح قٍكس ٤ٚى
جُطٝ ٌٞ٤جألْٔحى  ٖٓٝ ،جٍٖٓ ٍٜجًُٛح جُٓ٤حق٤س جُٛك ٖ٤هٍخ جُٔؿٍ جٌُر ٝ ٍ٤جُؿرح ٕ٣هٍخ جُوٍٗس ،
ًٔح ض٘طٍٗ جُٔٛح٣ق كٌ ٢ذٞع جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س ٖٔحٍ جُؼٍجم ُطٌ٘ٓ ٕٞح٠ن ُِٓ٤حقس جُ٤ٛل٤س ًٔح ك٢
ٚالـ جُىٖ ٝ ٖ٣والٝز َٝج٣ٝطس ٍْْ٘ي ق٤ع ضٞؾى جُؼٝ ٕٞ٤جُ٘٤حذ٤غ ٓٝح ضكط٤ٓ ٖٓ ٚ٣ٞحٓ ٙؼىٗ٤س ،
كٟال ػٖ ٝؾٞو ٖالالش ٝجُـحذحش جُطر٤س ٝجُؿ ٞجُرحٌو ٤ٚلح ،ذحإلٞحكس ئُٝ ٠ؾٞو جُركٍ٤جش ك ٢جُ١ْٞ
ٓػَ جُكرحٗ٤س جُٞجهؼس ػِٓٓ ٠حكس  ًِْ 80ػٖ ٓى٘٣س ذـىجو ػِ ٠قحكس جُٟٜرس جُـٍذ٤س ق٤ع ضٔحٌِ كٜ٤ح
جُٓرحقس ٝجُ٤ٛى ٝجُطؿى٣ق ذحُُٝجٌم.
ئٕ ػىو جُٓ٤حـ جُٞجكى ٖ٣ئُ ٠جُؼٍجم ذِؾ ػحّ  2003قٞجُْ ٕٞ٤ِٓ 2.7 ٢حتف ػىج ئهًٍِ ْ٤وْطحٕ ،
ضًٍُ ٓؼظٔ ْٜكٓ ٢كحكظطًٍ ٢ذالء ٝجُ٘ؿق ٔٓ ،ح ٣ؼ٘ ٢ئٕ جُٓ٤حقس جُى٤٘٣س  ٢ٛجُؼحَٓ جُٔ ْٜك ٢ضًٍُ
جُِٔٓٔ ٖٓ ٖ٤جُؼٍخ ٝؿ ٍْٛ٤ك ٢جُٔى٘٣ط ٖ٤جًًٌُٔٞض. ٖ٤

أٓح جٍُٔجكن جُٓ٤حق٤س جُهحٚس كأقىظ جُر٤حٗحش جُٔطٍٓ٤ز ضٗ ٍ٤ئُ ٠أٜٗح ضطَٞع ػِْ ٠ص ٓكحكظحش
جغ٘حٕ ٜٓ٘ح ك ٢جُٗٔحٍ ٝغالغس ك ٢جُٝٝ ١ْٞجقىز ك ٢جُؿ٘ٞخ ٝ ،كٔ٤ح  ٢ِ٣ض٣َٞغ ضِي جٍُٔجكن:
ػىو
جُٔكحكظس

جُٓ٤حق٤س

جٍُٔجكن

هٔ٤س ٌجِ جُٔحٍ
ػىو جألٍْز

ػىو جُٔٗطـِٖ٤

44

716.4

3782

385

ذـىجو

150

2207.6

11367

1036

ًٍذالء

62

7.1

5105

486

جُ٘ؿق

54

16532.6

5006

506

جُرٍٛز

24

2.4

1416

192

جُِٓٔ٤حٗ٤س

27

13302.4

1128

233

27804

2838

ٟٗٞ٘٤

جُٔؿٔٞع

361

( ِٓ ٕٞ٤و٘٣حٌ )

32768.4

جُٔٛىٌ :جُٔؿٔٞػس جإلقٛحت٤س جُٓ٘٣ٞس ْ٘س 2004
٣طٟف ٖٓ جُؿى ٍٝئٕ ػىو جٍُٔجكن جُٓ٤حق٤س جُهحٚس ذِـص ٍٓ 361كوح ٣طًٍُ ٜ٘ٓ %434ح كٓ ٢ى٘٣س
ذـىجو  %17ٝكًٍ ٢ذالء  %15ٝك ٢جُ٘ؿق  ،أ ١ئٕ غالغس أٌذحع جٍُٔجكن جُهحٚس ٣طًٍُ ك ٢غالغس
ٓكحكظحش ؿ ٍ٤ئٕ أًػٍ ٖٓ ٗٛق هٔ٤س ٌجِ جُٔحٍ ٣طًٍُ كٓ ٢كحكظس جُ٘ؿق ٝقٞجُ ٖٓ%41 ٢هٔ٤س
جُٔحٍ جًًُٔ٣ ٌٞطًٍُ كٓ ٢كحكظس جُِٓٔ٤حٗ٤س  ،ك ٢ق ٖ٤ئٕ جهَ ٖٓ  ٖٓ %7ضِي جُؤ٤س ٣طًٍُ ك ٢ذـىجو،
ٓٔح ٣ؼ٘ٚ ٢ـٍ جٍُٔجكن جُٓ٤حق٤س ك ٢ذـىجو ٞٝهحٓطٜح ك ٖٓ ًَ ٢جُ٘ؿق ٝجُِٓٔ٤حٗ٤س .

االختبار ألبعدي-:
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً.

الوحدة النمطٌة السادس
والعشرون والسابع والعشرٌن
المنتجعات والمرافق السٌاحة حسب
المحافظات

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

جألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ػِ ٠جُٔ٘طؿؼحش
ٝجٍُٔجكن جُٓ٤حق٤س ك ٢جُؼٍجم .

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس جنطرحٌُِ ٚ٣طِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٞقىز
جُ٘ٔط٤س.

ػٍ ٜجُٞقىز جُ٘ٔط٤س
أ ْٛجُٔٛح٣ق ك ٢جُٔ٘طوس جُؿرِ٤س َٓٞػس قٓد جُٔكحكظحش-:
أٝال -:أٛٓ ْٛح٣ق ٓكحكظس أٌذ-:َ٤
ٚ -1الـ جُى-: ٖ٣
٣وغ ًٛج جُٔ٤ٛق ػِ ٠هٔس ؾرَ ذٍٓ٤حٕ ػِ ٠جٌضلحع ٓ 1090طٍجً كٞم ٓٓطْ ٟٞطف جُركٍ ٣ٝرؼى ػٖ
ًٍُٓ ٓكحكظس أٌذ َ٤ذٔٓحكس ِٓٞ٤ً 32طٍجً ٍٗ٣ٝف ػِ َْٜ ٠أٌذٍٖ َ٤هح ً ٝ،ال ضٓؿَ وٌؾس جُكٍجٌز ك٢
جٖ ٍٜجُ٤ٛق أًػٍ ٖٓ  36وٌؾس ٓث٣ٞس ٔ٣ٝ .طحَ ذؿٔحٍ ٓ٘حظٍٝ ٙذـحذحش جُرِٝ ٠ٞجٍُٓٝ ٝكٍٓ ٚ٤جكن
ْ٤حق٤س ًحِٓس ٝو ٌٝقؿٍ٣س  ،كٟال ػٖ جُٔطحػْ ٝجُل٘حوم ٝجُٓٔ٘٤ح ٓٝالػد جأل٠لحٍ ٝجُٔٓحذف
ٝجُكىجتنٝ ،هى جْطهىّ ًٛج جُٔ٤ٛق ًٓ٘ َٖٓ جُكٌْ جٌُِٔ ٢ك ٢جُؼٍجم ًٝحٕ ٣طِن ػِ ٚ٤جْْ جُٔ٤ٛق
جٌُِٔ. ٢
٣ -: ٌٔ ٍْٙ -2رؼى ػٖ ٓ٤ٛق ٚالـ جُى ٖ٣ذكٞجُ٤ٖ ، ًِْ 9 ٢ىش كٓ ٚ٤ؿٔٞػس ٖٓ جُرٞ٤ش
جُٓ٤حق٤س ٝ ،ك ٚ٤ك٘ىم ٣ؼى جأل ٍٝك ٢جُٔ٘طوس .

ٖ -3والٝز  -:ضٗط ٍٜذٌػٍز ذٓحض ٖ٤جُِٝ َٞجُؿٝ َٞجٍُٓحٕ ٝجُؼ٘د ٝؿحذحش جٍُٓٝ ٝجالْل٘ىجٌ ،
ٝكٜ٤ح ْٞم ٓٝ ْٜػىو ٖٓ جُل٘حوم ٝجُرٞ٤ش جُؿحُٛز .
 -4قحؼ ػٍٔجٕ ٣ٝ -:وغ ػِ ٠ذؼى  ًِْ 179ػٖ ٓى٘٣س أٌذٔ٣ٝ ، َ٤طحَ ذٔ٘حظٍ ٙجُطر٤ؼ٤س جُهالذس
٤ٓٝح ٚٛجُٔؼىٗ٤س جُٛحُكس ُالْطٗلحء ٕ ٝؾ ٙٞجُٔؼطىٍ ٜٗحٌج ٝجُرحٌو ُ٤ال ٣ٝ ،رِؾ جٌضلحػٚ
 ّ 1780ػٖ ٓٓطْ ٟٞطف جُركٍٍ٣ٝ ،ضر ١ذطٍ٣ن ٓؼرى ػرٍ ْ َٜقٍ٤ٟٓٝ ٍ٣ن ًِ ٢ػِ ٢ذي،
ٝكٖ ٚ٤الٍ ٣كَٔ جالْْ ٗلًٓٔ ، ٚح  ٍٔ٣جُطٍ٣ن ذٗالالش ذ٤هحٍ ٝؾ٘ى٣حٕ (جُؼ ٖ٤جُٓكٍ٣س) ٝ
وٌذ٘ى ٌج٣حش ًِٜٝح ٓٞجهغ ْ٤حق٤س ؾِٔ٤س .

غحٗ٤ح -:أٛٓ ْٛح٣ق ٓكحكظس وٞٛى-:
ٍْْ٘ -1ي  ٖٓ ٞٛٝ -:أهىّ ٝجٖ ٍٜجُٔٛح٣ق ك ٢جُوطٍ ٣ٝ ،رؼى  ًِْ 126ػٖ ٓى٘٣س جُٔ،َٚٞ
ٝػِ ٠جٌضلحع ٝ ّ 1046ضٌػٍ ك٘٣ ٚ٤حذ٤غ جُٔ٤حٝ ٙأٖؿحٌ جٍُٓٝ ٝجالْل٘ىجٌ ٝ ،ك ٚ٤ػىو ٖٓ
جُل٘حوم جُكى٣ػس ٓٝالػد جأل٠لحٍٔ٣ٝ ،طحَ جُٔ٤ٛق ذرٍٝوز ؾ٤ٚ ٙٞلح ٝػًٝذس ٓ٤ح. ٚٛ
ْٞ -2الف ٣ٝ -:رؼى ػٖ ٓى٘٣س جُٔ ًِْ 5ٝ ًِْ 169 َٚٞػٖ ٓى٘٣س جُؼٔحو٣س ٍ٣ٝ ،ضلغ ّ1150
ػٖ ٓٓطْ ٟٞطف جُركٍ ق٤ع ٣وغ كٝ ٢جو ١ؾٔ٤ال ذ ٖ٤ؾرحٍ جُؼٔحو٣س ٝ ،ضٛد ك ٚ٤جُٔ٤حٙ
ػِ٤ٛ ٠ثس ٖالالش ٣ٝ ،رِؾ جٌضلحع جقىٛح ٗ٣ٝ ٕ ّ 25ط ٍٜذٌٜٞك ٚجُط ٢ضظِِٜح أٖؿحٌ جُؿ.َٞ
َ -3ج٣ٝط -: ٚضرؼى  ًْ 17ػٖ ٓى٘٣س وٞٛى  ًِْ 90ٝػٖ ٓى٘٣س جُٔٝ َٚٞضوغ ػِ ٠جٌضلحع
 ّ885ػٖ ٓٓطْ ٟٞطف جُركٍ  ،يجش ؾٓ ٞؼطىٍ ضـطٜ٤ح ؿحذحش جُٞ٘ٛذٍ جُط٣ ٢ؼطوى جٕ
ج ٖ٤٣ٌٖٞ٥جونِٞج ٌَجػطٜح.
ْٞ -4جٌ ٙضًٞح -:ضرؼى  ًِْ 39ػٖ ٓى٘٣س وٞٛى ٝػِ ٠جٌضلحع ٝ ، ّ 1507أػِ ٠وٌؾس قٍجٌز
ُٜح ٤ٚلح ْٝ ، 33ضٔطحَ ذطوٜٓح جُٔ٘ؼٕ ٝأٖؿحٌٛح جٌُػ٤لس ٝ ،أه ْ٤كٜ٤ح ك٘ىهح ػ٣ٍٛح
ًٝحَٝ ٞ٘٣هٍ٣س ػ٣ٍٛس ٓٝهٔ٤ح ْ٤حق٤ح .
 -5أٌٗٗ٣ -: ٢رؼى  ًِْ15ػٖ ٍْْ٘ي ٣طٔ ُ٤ذرٍٝوز ٠وٖٓٝ ٚالالضًٜٝ ٚل. ٚ
٘ٛٝ -6حى ٓٛح٣ق أنٍٓ ٟػَ ٓحٌٍٖٗ ، ٕ٤جٕٗ  ،أٖحٝج ،جٌجوٕ  ،ذ٤رحو ،ذحٍٖٓٗ ، ٢الٍ ًِ٢
ًٍ.ًٞ ١

غحُػح -:أٛٓ ْٛح٣ق ٓكحكظس جُِٓٔ٤حٗ٤س-:
ٓ -1ؿٔغ وًٝحٕ جُٓ٤حق٣ -: ٢وغ ػِ ٠ذؼى  ًِْ 71ػٖ ٓى٘٣س جُِٓٔ٤حٗ٤س  ٖٓ ٞٛٝ ،جُٔؿٔؼحش
جٍُت٤ٓ٤س ك ٢جُٔ٘طوس جُٗٔحُ٤س ٝ ،ضؼطرٍ ٓ٘طوس وًٝحٕ ٓٗط ٠ذٓرد وكة ؾٛٞح ٤ًٔٝس جُطرهٍ٤
جُٔطٛحػىز ٖٓ جُركٍ٤ز ٝضأغٍٛ٤ح ػِ ٠يٝذحٕ جُؿِ٤ى  ،كٟال ػٖ ذٍٝوز جُؿ٤ٚ ٞلح .
٘ٛٝ-2حى ٓٛح٣ق أنٍٓ ٟػَ ٍْؾ٘حٌ ،أٍَٓ، .وٌذ٘ى نحٕ ِ٣ٞ٠،س  ،ذ٤حٌ، ٙجقٔى أ، ٙٝهٞذ ٢هٍز
وجؽ  ،ذٍ٤ز ٌٍٓٝش ٍْ،ذٗىٌ .

جُٔ٘ح٠ن جُٓ٤حق٤س كٓ ٢كحكظس ٗ-: ٟٞ٘٤
أً -حَ ٞ٘٣جُـحذحش جُٓ٤حق. ٢
خ -و ٌٝجُٗالالش جُط ٢ضرؼى  ًِْ 15ػٖ جُٔى٘٣س ػِ ٍٜٗ ٠جُه ٍٚٞق٤ع ٣طىكن جُٔحء ػِ٠
ٌَٖ ٖالالش .
ش -و ٌٝجُـحذحش جُٓ٤حق٤س ٝضوغ  ١ْٝؿحذس جُكىذحء جُ٘ٔٞيؾ٤س .
ظً -حَ ٟٞ٘٤ٗ ٞ٘٣جُٓ٤حق ٢جًُ ١جٗٗأ ٍُجقس جُٓٞجـ ٝجُُٝجٌ ٥غحٌ ٓى٘٣س ٗ. ٟٞ٘٤
ؼٓ -ى٘٣س جُك ٍٟهٍخ ٝجو ١جُػٍغحٌ ذٔٓحكس  ًِْ 80ػٖ ؾ٘ٞخ ٓى٘٣س جُٔٓ ٢ٛٝ ، َٚٞى٘٣س
ػٍذ٤س هىٔ٣س جٓطحَش ذل٘ ٕٞجُؼٔحٌز ٝجُ٘كص ٝأٗٗأش كٜ٤ح وجٌ ُالْطٍجقس .

جُٔ٘ح٠ن جُٓ٤حق٤س كٓ ٢كحكظس جُرٍٛز -:
أ -ؾٍُ٣ز جُٓ٘ىذحو جُط ٢ضوغ ك ١ٖ ١ْٝ ٢جُؼٍخ ٝ ،ضٍضر ١ذٟلط ٢جُٗ ١ذٞجْطس ؾٍٓ
جُٓ٘ىذحو ٝ ،كٜ٤ح ًحَ٤ْ ٞ٘٣حقٝ ٢و٤ْ ٌٝحق٤س ُإلهحٓس ٝك٘ىم ػحتْ ٝقىجتن ؿ٘حء .
خ -ذ ٜٞجإلوجٌز جُٔكِ٤س جُٓ٤حق. ٢
ش -جٍُقالش جُ٘٣ٍٜس ك ١ٖ ٢جُؼٍخ .
ظ -جُٞجقحش جُٛكٍج٣ٝس ذحُوٍخ ٖٓ ٓى٘٣س جُُذ ٍ٤جٓطىجوج ُؿرَ ْ٘حّ .
ؼ -جُوٍٗس جُط ٢أٗٗأش كٜ٤ح ٓإْٓس جُٓ٤حقس وجٌج ػ٣ٍٛس ُِٓ٤حقس .
ـٍٓ -هى جُُذ ٍ٤ذٖ جُؼٞجّ ألؿٍج ٜجُٓ٤حقس جُى٤٘٣س .

جُٔ٘ح٠ن جُٓ٤حق٤س كٓ ٢ى٘٣س ذـىجو -:
ٓ -1طُ٘ ٙجٌُُٝجءٓٓٝ -:حقطٓ ٕٞ٤ِٓ295 ٚطٍ ٍٓذغ  ،جٗٗأ ػحّ ٝ ، ّ1971ك ٚ٤ؾٔ٤غ جُْٞحتَ
جُطٍك٤ٜ٤س ٓغ قى٣وس جُكٞ٤جٕ .
ٓ -2طُ٘ٛحش جٌُحظٔ٤سٝ -:ػىوٛح نٔٓس ذاٍٖجف أٓحٗس ذـىجو .
 -3جُٔطُ٘ٛحش جُؼحٓس ذٔكحيجز ٗ ٍٜوؾِس ػِٖ ٍٞ٠ ٠حٌع أذٗ ٞإجِ ٝ ،كٓ ٚ٤طحػْ ًٝحَٞ٘٣جش .
 -4ؾٍُ٣ز أّ جُه٘حَ ٢ٛٝ ٍ٣جًرٍ ٝج ْٛؾٍُ٣ز ٗ٣ٍٜس ك ٢ذـىجو ٝ ،أًػٍٛح ًػحكس ذحُ٘رحش جُطر٤ؼ،٢
ٝضوغ  ٍٜٗ ١ْٝوؾِس ذ٘ٓ ٖ٤طوط ٢وؾِس ٝجٌٍُجوز جٍُٗه٤س ٝ ،ضطرح ٖ٣جُطوىٍ٣جش قٍٞ
ٓٓحقطٜح ٓحذ322 ٖ٤و244ٝ ْٗٝو٤ْٔٝ ، ْٗٝص ذأّ جُه٘حٌَُ ٍ٣ػٍز جُه٘حَ ٍ٣جُرٍ٣س كٜ٤ح ،
ٝهى هحٓص ٓإْٓس جُٓ٤حقس ذاهحٓس ٍٓجكن ْ٤حق٤س ضطٌٓ ٖٓ ٕٞؿٔؼ-: ٖ٤
أٓ -ؿٔغ ٓى٘٣س جألػٍجِ .
خٓ -ؿٔغ جُهٍٟجء جُٓ٤حق. ٢
ئٞحكس ئٍُٓ ٠جكن ْ٤حق٤س أنٍ ٟضٜٟٔح ٓى٘٣س ذـىجو ٓػَ ذؼ ٝجُرٓحض ٖ٤ك ٢جٌُحظٔ٤س.
ًٔح جٕ ٘ٛحى ٍٓجًُ ْ٤حق٤س ٜٓٔس أنٍ ٢ٛٝ ٟجُركٍ٤جش ٝجٕ أ ًٙٛ ْٛجُركٍ٤جش -:
 -1ذكٍ٤ز جُكرحٗ٤س  -:ضٔػَ ٓ٘هلٟح ٠ر٤ؼ٤ح ٣وغ ػ٘ى قحكس جُٟٜرس جُـٍذ٤س ٌٓ ٢ٛٝ ،حٕ ٓالتْ
ًٍُٞخ جُُٝجٌم جُرهحٌ٣س ٝجُطٔطغ ذٔ٘حظٍ جُركٍ٤ز جُؿِٔ٤س ٝ ،هى أه ْ٤ػِٜ٤ح ٍٓجكن
ْ٤حق٤س ٓطؼىوز .
 -2ذكٍ٤ز ْحٝز ضوغ ٖٔحٍ ؿٍذٓ ٢ى٘٣س جُٓٔحٝز ػِ ٠ذؼى ٤ٓ ، ًِْ29حٜٛح ًِٓ٤س ٝكٜ٤ح
ػ ٕٞ٤وجنِ٤س ضؼط ٢هٞز وكغ ٖٓ جألْلَ ئُ ٠جألػِٝ ، ٠الٕ ٓ٤ح ٙجُركٍ٤ز ٓؼىٗ٤س ضَٔ٤
ُِطِٛد جٌُِٓ ٢قٓ ٍٞك٤طٜح أػطً ٠ػحكس ٗٞػ٤س ُِٔ٤ح ٙذك٤ع أوش ُكىٝظ ٞـٖٓ ١
جألػِ ٠ئُ ٠جألْلَ ٓ٣ح ١ٝهٞز وكغ جُؼ ٖٓ ٕٞ٤جألْلَ ئُ ٠جألػًِٛٝ ٠ج ٓح ٣ؿؼَ ٓ٘ٓٞخ
جُٔ٤ح ٙغحذص كٜ٤ح .
 -3ذكٍ٤ز جٍَُجَزٝ -:ضوغ ؿحُ ٠جُـٍخ ٖٓ ٓى٘٣س ًٍذالء ٤ٓ ،حٜٛح ٓحُكس  ،ضطٔ ُ٤ذٔ٘حظٍٛح
جُؿِٔ٤س .

ٝ -4جقس ػ ٖ٤جُطٍٔ ٖٓ ٢ٛٝ -:أْٝغ ٝأؾَٔ ٝجقحش جُٛكٍجء جُـٍذ٤س ٝ ،ضؼى ٓ٘طوس أغٍ٣س
ْ٤حق٤س ٝنحٚس ك ٢ك َٛجُٗطحء  ،ضرؼى ػٖ ق ٖٛجالن ٍٟ٤جألغٍ ١قٞجًُِْ30 ٢
 ًِْ60ٝػٖ ٓى٘٣س ًٍذالء .

جُٓ٤حقس جُى٤٘٣س ك ٢جُؼٍجم -:
ٞ٣ؾى ك ٢جُؼٍجم جُؼى٣ى ٖٓ جٍُٔجهى جُى٤٘٣س ٝؾٞجٓغ ٓٝإْٓحش ٌُٛٝ٣ح ػىو ًر ٖٓ ٍ٤جُٓ٤حـ ٖٓ
وجنَ جُؼٍجم ٝنحٌؾ ٖٓٝ ، ٚجٍٖٜٛح ٍٓجهى أتٔس أ َٛجُر٤ص ،جإلٓحّ ػِ ٢ذٖ أذ٠ ٢حُد (ػِ ٚ٤جُٓالّ )
ك ٢جُ٘ؿق جالٍٖف ٝ ،جإلٓحّ جُكٓٝ ٖ٤أن ٚ٤جُؼرحِ ( ػِٜٔ٤ح جُٓالّ ) كٓ ٢ى٘٣س ًٍذالء جُٔوىْس،
ٝجإلٓحٓ ٖ٤جُؿٞجو ( ٖ٣ػِٜٔ٤ح جُٓالّ ) كٓ ٢ى٘٣س جٌُحظٔ٤س ٝ ،جإلٓحٓ ٖ٤جُؼٌٍٓ ( ٖ٤٣ػِٜٔ٤ح جُٓالّ )
كٓ ٢ى٘٣س ْحٍٓجء ،ئٞحكس ئٍُٓ ٠جهى ٖٞ٤ل ٌٝؾحٍ و ( ٖ٣أذ ٞق٘٤لس  ،جقٔى ذٖ ق٘رَ  ،ه٘رٍ ػِ، ٢
جٌُ٤الٗ ، ٢أُهالٗ ، ٢جٌُٓٝ ٍٜو ،١جٍُٗ٣ق جٍُٔضٝ ) ٠ٟؿ ٍْٛ٤جٌُػ.ٍ٤
ئٞحكس ئًُ٘ ٠حتّ ٝجُؿٞجٓغ جٌُٜٔٗٞز جُط ٌٖٔ٣ ٢جْطػٔحٌٛح ألؿٍج ٜجُٓ٤حقس جُى٤٘٣س ً ،ؿحٓغ
ذٍجغح  ،ؾحٓغ ٍٓؾحٕ ،ؾحٓغ ْٞم جُـٍُ ،ؾحٓغ جُك٤ىٌ نحٗس) ٝجُؼى٣ى ٖٓ جُؿٞجٓغ جألنٍ.ٟ

االختبار ألبعدي-:
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً.

الوحدة النمطٌة الثامن
والعشرون لغاٌة الثالثون
المسح السٌاحً للعراق ونتائجه

جُلثس جُٔٓطٜىكس-:
ُطِرس جٍُٔقِس جأل / ٠ُٝهْٓ جُٓ٤حقس كٍع جإلٌٖحو جُٓ٤حقٓ / ٢ؼٜى جُ٘ؿق جُطو٘٢

ألٛىجف جألوجت٤س-:
ْ ٌٕٞ٤جُطحُد ذؼى جٗطٜحت ٖٓ ٚوٌجْس  ًٙٛجُٞقىز جُ٘ٔط٤س هحوٌج ػِ ٠جُطؼٍف ػِ ٠جُٔٓف جُٓ٤حق٢
جُٗحَٓ ُِؼٍجم ٗٝطحتؿ.ٚ

جالنطرحٌ جُورِ-:٢
ٞٝغ أْثِس أنطرحٌ٣س ُِطِرس ٓٝؼٍكس ئٌٓحٗ٤س ٝوٌؾس جُلٝ ْٜجالْط٤ؼحخ ُٔح ٌٝو ك ٢جُٞقىز
جُ٘ٔط٤س.

االختبار ألبعدي-:
وضع بعض األسئلة لمعرفة قدرات الطلبة وحدود االستٌعاب الكلً لهم.

