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 أدوات ومفاهيم اإلاادة امليدان

ــــــــا النشاط ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  جغسافيـ

 ( إقليميامىقع الجصائس )اإلاىقع  الدرس

  1 0 الحصت

  د54 املدة

 
الكفاءة 

 الخخاميت
ًنعلق من اإلاىقع الجغسافي و الفلكي ، و اإلاجال الجغسافي للجصائس إلبساش  

 الحنىع ؤلاقليمي و اإلاناخي ، و اقتراح حلىال لظاهسجي الحصحس و الجفاف .

مزكباث 

 الكفاءة
ًكخشف اإلاجال الجغسافي الىظني من خالل ثحدًد اإلاىقع الجغسافي و  

 الفلكي وزطم خسيعة الجصائس 

 ًىظف الخسيعة و الصىز للكشف عن الحنىع ؤلاقليمي 

 ًحلل ظاهسجي الحصحس و الجفاف و ًقترح حلىال مناطبة لهما  

مؤشزاث 

 الكفاءة
لخعىط العىل و ه بالنظبة عو مىق هًكخشف اإلاجال الجغسافي لبلد 

 دوائس العسض

    ن قازةم \زقعة جغسافية القدزة على معسفة أن البلد 

 

 املزاخل الوضعياث الخعلميت والنشاط املقترح

 أجذكـــــــز:

  أظلقىه عليها ؟ي طعح ألازض وضع العلماء شبكة من الخعىط الىهمية ، ماهى ؤلاطم الرلححدًد مىقع ما على  

مزخلت 

 الاهطالق

 أقزأ وأالخظ:  

  : لكي فاملوقع الكيفيت جددًد 

 دوائز العزض و الخطوط التي جدصزهنوبا و حصمى ي جدصزه شماال وجاملوقع الفلكي ألي بلد عن طزيق الخعزف على الخطوط التًخم جددًد  

با و حصمى خطوط الطول .ا و غز قشز  

 أفهم:  

  (1جأمل الوثيقت شكل )

  ؟ ماذا ثمثل ــ 

 .أًن ثقع والًحك بالنظبة للجصائس 

  الشكل  على، ن ًحصسان خسيعة الجصائسخعي العىل اللرًــ حّدد. 

  اًضا . الشكل على ،حصسان خسيعة الجصائسعسض اللحين ثال دائسجي حّدد 

 ؟ماهى اإلاىقع الفلكي 

 الفلكي للجصائس . حدد آلان اإلاىقع 

 :حعلمذ   

  خعا واشهسها خغ غسينخش 061عددها هي خعىط ثقظم ألازض ظىليا :خعىط العىل. 

 ومن اشهسها .خعا 081هي دوائس ثقظم ألازض عسضيا وعددها  :دوائس العسض: 

  دزجة 1خغ الاطحىاء. 

  شماال دزجة .30.3مداز الظسظان 

  جنىبا دزجة 30مداز الجدي 

 :مالخظت

 جظاعد خعىط العىل على حظاب الىقد. 

 جظاعد دوائس العسض على ثحدًد اإلاناخات. 

 اعد خعىط العىل ودوائس العسض على ثحدًد أي مكان على طعح ألازضجظ. 

 ماهى اإلاىقع الفلكي و الجغسافي و ماهى مىقع الجصائس فلكيا ؟ 

 خعىط العىل و دوائس العسض هى ثحدًد مكان بداللة :اإلاىقع الفلكي. 

  : هى ثحدًد مكان بداللة القازاتاإلاىقع الجغسافي. 

 شماال°  73و °  19غزبا و بين دائزحي عزض °  9شزقا و °  11طول موقع الجزائز فلكيا هو : جقع بين خطي 

  ًمز بالجزائز خط غزينيدش و مدار الصزطان

مزخلت بناء 

 الخعلماث

  أهجز وأدمج حعلماحي:   

  من كخاب الخلميذ 18جمارين ص 

 الخدريب و

 شدامارالا 

 

زئيظيان ماهما  وهميان ًمس بالجصائس خعان . 

 و ما ؟  خعىط العىل ودوائس العسضما هي

 الغسض من زطمها ؟

؟  خسي أذكس بعض الخعىط السئيظية ألا ـ 

ماهى اإلاىقع الجغسافي ؟ 

ا، وماذا ًحده لجصائس ل ان اإلاجاوزة أذكس البلدـ 

 من الشمال ؟
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