كيف تذاكر مادة الجغرافيا
للصف الثالث الثانوي العام؟
سا في مادة الجغرافيا عليك اتباع اآلتي :
لكى تستذكر در ً
1.1حدد الموضوع الذي تريد استذكاره وليكن (أشكال الدول وتأثيرها على قوة الدولة)
2.2حدد نواتج التعلم المرتبطة بالموضوع والتي تريد تحقيقها ،على سبيل المثال:
•يقارن بين أنواع وأشكال الدول وتأثيرها على قوة الدولة.
•يعطي أمثلة على أشكال الدولة المختلفة.
تعال نتعرف م ًعا كيف نحقق هذه نواتج التعلم باالستفادة من مصادر التعلم المتنوعة والمتاحة على
بنك المعرفة المصري
3.3ارســم جــدول مراقبــة النمــو الذاتــي فــي ورقــة بيضــاء؛ وذلــك بهــدف اكتشــاف نمــوك المعرفــي
عــن الموضــوع .ثــم دوِّ ن فــي العمــود األول مــا تعرفــه عــن الموضــوع ،وفــي العمــود الثانــي ســجل
تســاؤالتك والمعلومــات التــي تريــد معرفتهــا ،أمــا العمــود الثالــث ســجل فيــه مــا تعلمتــه بعــد قرائتــك
للموضــوع قــراءة متأنيــة وبعــد فهمــه واســتيعابه بشــكل جيــد.

جدول مراقبة النمو الذاتي
معلوماتي السابقة عن
الموضوع
ماذا أعرف؟

أسئلتي
ما المعلومات التي أريد معرفتها
عن الموضوع

ملخص ما تعلمته عن
الموضوع ،ماذا عرفت بعد
قراءة ودراسة الموضوع؟

ماذا أريد أن أعرف؟

ماذا تعلمت؟

4.4حدد المادة الدراسية المستهدف استذكارها وفق الجدول الدراسي اليوم  -ولتكن مادة (الجغرافيا) -
على سبيل المثال ثم ادخل على بنك المعرفة المصري باستخدام الرابط التالي:
· https://www.ekb.eg/ar/home
5.5ثم اضغط على كل مصادرنا ،ثم اختر الدليل الدراسي اختر مادة الجغرافيا
6.6اقــرأ العنصــر التعليمــي (المقومــات الطبيعيــة لقــوة الدولــة – الشــكل) مــن نســخة الكتــاب  pdfص
 ،26 :23وذلــك مــن خــال الضغــط علــى الرابــط التالــي:
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https://lms.ekb.eg/courses/1ce18ef2-5328-45d1-98c620c2bb074482/units/13d924c6-7e25-48b4-bf1f-3137af4121e0/lessons/4922b939-665c-4175-8a02-f004209ea8da/contents/0

·

ولكــي تكــون قراءتــك للموضــوع فعالــة وتســاعدك علــى تحقيــق نواتــج التعلــم التــي حددتهــا ســل ًفا عليــك
اتبــاع الخطــوات التاليــة:
	·اقــرأ محتــوى العنصــر التعليمــي قــراءة كليــة بشــكل ســريع بحيــث تركــز علــى العناويــن الرئيســة
والفرعيــة بهــدف تكويــن صــورة كليــة عنــه ،واســتنتاج األفــكار العامــة وتحديــد األجــزاء الصعبــة.
	·اقــرأ أجــزاء العنصــر التعليمــي بتــأن ،مــع التركيــز أثنــاء قــراءة المحتــوى العلمــي علــى التفاصيــل
واألمثلــة .
	·حلــل الخرائــط المرتبطــة بالعنصــر التعليمــي واســتنتج المعلومــات منهــا ،تــدرب علــى أمثلــة
أخــرى ألشــكال الــدول مــن خــال تطبيــق مفاهيــم التــي تعلمتهــا عــن أشــكال الــدول علــى خريطــة
العالــم السياســية.
	·أعــد قــراءة األجــزاء الصعبــة أكثــر مــن مــرة ،واطلــع علــى مصــادر أخــرى للتعلــم لفهمهــا
واســتيعابها بشــكل أعمــق.
مثال لمصادر التعلم التي يمكن االستعانة بها لفهم المعلومات الصعبة أثناء االستذكار أو تعميق الفهم
واالستزادة من المعلومات.
	·يمكنك االستعانة بمصادر أخرى للتعلم لفهم المعلومات الصعبة ومعرفة معلومات وأمثلة أكثر
مرتبطة بالعنصر التعليمي ،وذلك من خالل الضغط على (محتوى إضافي) عبر الرابط التالي:
https://lms.ekb.eg/courses/1ce18ef2-5328-45d1-98c620c2bb074482/units/13d924c6-7e25-48b4-bf1f-3137af4121e0/lessons/4922b939-665c-4175-8a02-f004209ea8da/additional
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·

	·اختر العنصر التعليمي الذي يرتبط بالمحتوى العلمي الذي تذاكره ،وهنا على الموقع ستجد
نوعان من المصادر يوضحهما الجدول التالي:

وصف محتوى
الموقع

المحتوى العلمي لشركة نهضة مصر

المحتوى العلمي لشركة يورك بريس

هــذا المحتــوى العلمــي ســتجده بصيغــة
ملفــات مرئيــة وصوتيــة حيــث يتضمن
عــرض محتــوى علمــي مقــروء
ومســموع وخرائــط وصــور تســاعدك
علــى فهــم المعلومــات واســتيعابها
بشــكل جيــد ،وخاصــة إذا كنــت تفضل
نمــط المذاكــرة (الســمعي /البصــري)

هــذا المحتــوى العلمــي ســتجده بصيغــة
ملــف مقــروء ،يعــرض شــرحً ا وافيًــا
لعناصــر الــدرس كاملــة مــع التدريــب عليهــا
باألنشــطة واألســئلة ،كمــا ســتجد معلومــات
إضافيــة يمكنــك قراءتهــا مــن خــال الضغط
علــى أيقونــة مزيــد مــن التفاصيــل وهــي
تســاعدك علــى معرفــة تفاصيــل ومعلومــات
أكثــر عــن العنصــر التعليمــي لــم تــرد فــي
الكتــاب المدرســي الموجــود علــى بنــك
المعرفــة بصيغــة pdf

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/7b6a2be6-7f4641fe-92ff-28a06d918af2/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/95ba8fc7-13e6-4b83bb36-25a52a436bab/ar

كمــا ســتجد أســئلة تفاعليــة تســاعدك
علــى اختبــار معلوماتــك ومــدى
تمكنــك مــن المحتــوى العلمــي

رابط العنصر
التعليمي (المقومات
الطبيعية -شكل
الدولة)

	·اكتــب أســئلة علــى المحتــوى العلمــي وكذلــك علــى الخرائــط ،بحيــث تركــز تلــك األســئلة علــى
(التفس��ير -االس��تنتاج –إدراك عالقــات -المقارنــة -التمييــز )...أو أســئلة تربــط بيــن العنصــر
التعليمـ�ي موض��ع الدراســة و معلوم�اـت م��ن دروس أخــرى ســبق لــك اســتذكارها ،حيــث إن هــذا
النمــط مــن األســئلة يســاعدك علــى اســتيعاب المــادة العلميــة بشــكل أفضــل كمــا أنــه يســاعدك علــى
الربــط بيــن المعلومــات الجديــدة والقديمــة ،وتوظيفهــا واالســتفادة منهــا فــي حياتــك العمليــة.
	·أجــب عــن األســئلة التــي دونتهــا أثنــاء قــراءة العنصــر التعليمــي ،وذلــك للتأكــد مــن مدى اســتيعابك
وتمكنــك مــن المحتــوى العلمــي وتحقيــق نواتــج التعلم.
مثال لألسئلة التي يمكنك صياغتها أثناء االستذكار وكيفية اإلجابة عنها:

 جبسبب قلة عدد الدول المجاورة.·فهــذا الســؤال يقيــس قدرتــك علــى مالحظــة
الخريطــة وقرائتهــا واســتنتاج  المعلومــات منهــا ،واختيــار التفســير الدقيــق للعبــارة.
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·فهــذا الســؤال يســاعدك علــى ربــط معلومــات الــدرس ببعضهــا البعــض ،واســتنتاج معلومــة
جديــدة لــم تكــن موجــودة بالــدرس ،وكذلــك تطبيــق المعلومــات التــي اكتســبتها علــى أمثلــة
مختلفــة ،فمــن خــال معرفتــك لمفهــوم الدولــة المســتطيلة ،والدولــة البحريــة المجــزأة تســتطيع
تطبيــق المفهــوم علــى دولــة إيطاليــا مــن خــال مالحظــة الخريطــة وتحديــد التفســير الدقيــق
للعبــارة.
·اســتخلص المفاهيــم الــواردة بالعنصــر التعليمــي ودونهــا باألمثلــة؛ كــي تســطتيع اســترجاعها
بســرعة أثنــاء المراجعــة.
مثال للمفاهيم الوارد بالعنصر التعليمي (المقومات الطبيعية لقوة الدولة -الشكل).
الشــكل المنتظ��م للدولــة (المندمــج) :أى تكــون المســافة مــن وســط الدولــة إلــى أطرافها متســاوية
تقري ًبــا ،مثــل مصر وفرنســا.
الش��كل المندم��ج ذو الب��روز :وفــى هــذا الشــكل تبــدو الدولــة مندمجــة عــدا جــزء منهــا ،يبــرز
داخــل دولــة أخــرى ،مثــل أفغانســتان.
الش��كل المستطيل(الش��ريطى) :ويطلــق هــذا الشــكل علــى الدولــة إذا بلــغ طولهــا ســتة أمثــال
عرضهــا ،ويكــون شــكل الدولــة قري ًبــا مــن المســتطيل ،مثــل تشــيلي.
	·اســتكمل العمــود الثالــث مــن جــدول مراقبــة النمــو الذاتــي ،وســجل فيــه مــا تعلمتــه بعــد اســتذكارك
لهــذا العنصــر التعليمــي
	·لخــص أهــم المعلومــات والمفاهيــم الــواردة بالعنصــر التعليمــي ،ويمكنــك التلخيــص بأكثــر مــن
طريقــة بحســب الطريقــة التــي تســاعدك علــى ربــط المعلومــات واألفــكار والمفاهيــم؛ فقــد تلخــص
الموضـ�وع فـ�ي شـ�كل فقـ�رات بمفرداتـ�ك الخاصـ�ة ،أو شـ�كل تخطيطـ�ي ،أو عناصـ�ر (نقـ�اط).
	·شارك ملخصك مع أحد زمالئك.
	·قيم ذاتك من خالل حل التدريبات المرتبطة بالعنصر التعليمي والموجودة بـ:
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	-كتاب النشاط بصيغة  pdfعلى موقع بنك المعرفة على الرابط التالي:
https//:lms.ekb.eg/courses1/ce18ef2-5328-45d1-98c620c2bb074482/units13/d924c6-7e25-48b4-bf1f3137-af4121e0/lessons4922/b939-665c4175-8-a02-f004209ea8da/contents1/

·

	-األسئلة التفاعلية المرتبطة بالعنصر التعليمي (تدريب  )2على الرابط التالي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/1a5e9fc2-d918-4ec2-949d7ed1445277cf/ar

·

	-األنشــطة والتدريبــات الموجــودة بنهايــة الملــف التعليمــي لشــركة (يــورك بريــس) علــى الرابــط
التالــي
https://lms.ekb.eg/repository/resource/0a439fc5-7674-466b-956b-a
7abf6bf1a1a/ar
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·

