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مقدمة:
يفــرض التغيــر االقتصــادي والتقنــي علــى المؤسســات التربويــة االعتنــاء بإكســاب الطــاب معــارف ومهــارات تتــاءم 
مــع احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات العصــر، وتســهم فــي إعدادهــم لــأدوار اإليجابيــة الفاعلة فــي مجتمعاتهم، 
ــًرا فــي وظائــف المدرســة، وفــي دور المعلــم الــذي لــم يعــد قاصــًرا علــى تلقيــن المعلومــات  ــب ذلــك تغيي ويتطّل
والمعــارف لطابــه، أو تغطيــة محتــوى المنهــج فــي مــدة زمنيــة محــددة، بل امتد ليشــمل مســاعدتهم على التعلم، 
والقيــام بــدور فاعــل فــي تهيئــة الطــاب للحيــاة, والقيــام بأدوارهــم الذاتيــة واألســرية والمجتمعيــة بمــا يتطلبــه ذلك 
مــن معــارف واتجاهــات ومهــارات. وأدى التطــور فــي وظيفــة المدرســة وأدوار المعلــم إلــى ارتفــاع مســتوى التأهيــل 
المطلــوب مــن المعلــم والنمــو المهنــي لــه؛ لــذا فإنــه جــرى تطويــر المعاييــر المهنيــة للمعلميــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لرفــع جــودة أداء المعلميــن وتحســين قدراتهــم ومهاراتهــم، والتأكــد مــن أنهــم يمتلكــون الكفــاءة 
المطلوبــة لانضمــام لمهنــة التعليــم، وأداء هــذه األمانــة علــى الوجــه المطلــوب. وذلــك ســعًيا لضمــان جــودة 
التعليــم المقــدم للطــاب وتحســين تعلمهــم، وتعزيــز دور المعلميــن ورفــع تأهيلهــم، ومتابعــة مســتوى تقدمهــم، 
وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لهــم، وضبــط مســارات تقدمهــم المهنــي. وتســهم المعاييــر المهنيــة للمعلميــن 
فــي تطويــر لغــة مهنيــة مشــتركة بيــن المعلميــن، وتــزّود المعاييــُر المجتمــَع ومؤسســاته المختلفــة بأســس وقواعــد 
وطنيــة واضحــة لمهنــة التعليــم، تســهم فــي تشــكيل فهــم اجتماعــي عــام عــن مكانــة المعلــم، ودوره الريــادي 
فــي إعــداد جيــل المســتقبل الداعــم والمشــارك فــي تنميــة الوطــن واقتصــاده. كمــا تشــكل المعاييــر البنيــة األولــى 

الختبــارات الترخيــص المهنــي للمعلميــن؛ إذ يبنــى عليهــا أســئلة االختبــار وإعــداد تقاريــر األداء وفًقــا لمكوناتهــا.

خطوات العمل:
تم العمل في هذا المشروع وفق الخطوات اآلتية:

التخطيط واإلعداد للعمل، وشمل ذلك ما يلي:  .1  

أ .  إعداد اإلطار العام للمعايير.   

ب .  إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.   

ج.  إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل في المشروع.   

تشكيل فرق العمل، ويتضمن فريق العمل في كل تخصص ما يلي:   . 2  

أ .  مختص علمي في مجال المادة بدرجة دكتوراة.   

ب . مختص تربوي في مجال المادة )مناهج وطرق تدريس المادة(  بدرجة دكتوراة.   

ج. مشرف تربوي مختص في مجال المادة.   
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تدريب فرق العمل، بعقد ورشة عمل مكثفة لمدة ثاثة أيام تضمنت ما يلي:   .3

أ. التعريف بالمشروع، وأهدافه وخطواته.  

ب. التعريف بالمعايير، واستعراض نماذج من المعايير والتجارب العالمية.  

ج. التدريب العملي على صياغة المعايير والمؤشرات.  

إعــداد النمــوذج األولــي، فقــد قــام الفريــق بإعــداد نمــوذج للعمــل للتأكــد مــن ماءمتــه للمواصفــات  . 4 
  والمعايير المطلوبة.

إعــداد مســودة المعاييــر: بعــد إقــرار النمــاذج قــام الفريــق بإعــداد مســودة المعاييــر، واســتفاد مــن التجــارب   . 5 
العالمية والعربية المتاحة.  

الفحــص األولــي لمســودة المعاييــر: قامــت اللجنــة المشــرفة بالفحــص األولــي للمســودة؛ للتأكــد مــن  .6 
  وفائها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.

التحكيــم العلمــي:  بعــد تســلم المســودة وفحصهــا مــن قبــل اللجنــة المشــرفة أحيلــت إلــى فريــق تحكيــم  .7 
   علمــي، يتضمــن ثاثــة مختصيــن علمييــن وتربوييــن فــي مجــال المــادة، ال تقــل درجتهــم العلميــة عــن 

)الدكتوراه(.  

التعديــل وفًقــا لملحوظــات المحكميــن: فبعــد انتهــاء العمــل مــن التحكيــم أعيــد مــرة أخــرى إلــى فريــق  .8 
  العمل ليقوم بتعديله وفًقا لملحوظات المحكمين.

المراجعــة النهائيــة: بعــد تســلم المنتــج معــداًل مــن قبــل فــرق العمــل روجــع مــن قبــل اللجنــة المشــرفة؛  .9 
للتأكد من اتساق المنتجات في كافة التخصصات.  

ويتضح من الشكل اآلتي خطوات العمل في المشروع:
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 مكونات المعايير:
تتكــون معاييــر معلــم الجغرافيــا مــن جزأيــن؛ الجــزء العــام الــذي يشــترك فيــه مــع جميــع معلمــي التخصصــات األخــرى، 
والجــزء الثانــي المتعلــق بالتخصــص. وتشــتمل المعاييــر المشــتركة علــى )10( معاييــر، تتناولهــا بالتفصيــل  )المعاييــر 
ــر التخصصيــة علــى  والمســارات المهنيــة الوطنيــة للمعلميــن بالمملكــة العربيــة الســعودية(، فيمــا تشــتمل المعايي
)23( معيــاًرا تتنــاول بنيــة التخصــص وطــرق تدريســه، وتصنــف هــذه المعاييــر فــي عــدة مجــاالت، ولمزيــد مــن 

. www.etec.gov.sa  ــل التخصــص ــى دلي المعلومــات يمكــن الرجــوع إل

محتوى المعايير التخصصية:
تتنــاول المعاييــر التخصصيــة مــا ينبغــي علــى معلــم الجغرافيــا معرفتــه والقــدرة علــى أدائــه فــي التخصــص التدريســي 
وطــرق تدريســه، ويتضمــن ذلــك المعــارف والمهــارات المرتبطــة بالتخصــص، ومــا يتصــل بهــا مــن ممارســات تدريســية 
فاعلــة تشــمل تطبيــق طــرق التدريــس الخاصــة، والتحلــي بالســمات والقيــم المتوقعــة مــن المعلــم المتخصص بحيث 
يمثــل فــي ممارســاته وســلوكياته الــــدور المأمــول مــن معلــم الجغرافيــا،  فيتوقــع مــن معلــم الجغرافيــا أن يلــم بكافة 
محتويــات الجغرافيــا وفروعهــا، فهــو يعــرف مفهــوم علــم الجغرافيــا وتطورهــا عبــر التاريــخ، والمفاهيــم الرئيســة 
لــكل فــرع مــن فروعهــا. كمــا أنــه مطالــب بمعرفــة تفاصيــل محتويــات المــادة الجغرافيــة التــي ســيقوم بتدريســها، 
واســتخدامه التقنيــات الحديثــة والبرامــج الحاســوبية فــي مجــاالت الجغرافيــا المختلفة، وانطاقــه للتقصي والتفكير 
ــا يقــوم  ــم الجغرافي ــة، كمــا أن معل ــة والبيئي العلمــي العميــق مــن خــال المشــاركة فــي حــل المشــكات الجغرافي

بمتابعــة التطــورات فــي جميــع فــروع الجغرافيــا خاصــة باســتخدامات التقنيــات التــي تتعلــق بالتخصــص.
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صياغة المعايير المهنية:
روعــي فــي إعــداد المعاييــر التخصصيــة أن تكــون ضمــن اإلطــار الكلــي للمعاييــر المهنيــة للمعلــم، لذلــك رتبــت فــي 
تسلســل رقمــي يبــدأ برقــم المعيــار العــام فــي إطــار المعاييــر العامــة، ثــم رقــم التخصــص، ثــم رقــم المعيــار فــي 

التخصــص الــذي يفصــل فــي عــدد مــن المؤشــرات، كمــا يتضــح مــن الشــكل اآلتــي:
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المؤشرات المعيار

المعيار: 1.12.6: اإللمام 
بالمفاهيم األساسية لعلم الجغرافيا 

وأهدافه، ومراحل تطوره التاريخي، 
وفروعه ومجاالته المختلفة.

يعرف معنى مصطلح علم الجغرافيا، ويقارن تعريفاته المختلفة.   .1
يتتبع مراحل تطور الجغرافيا خال الحضارات المتعاقبة.   .2

يبرز دور المسلمين في تطور علم الجغرافيا والعوامل التي أدت إلى ذلك.  .3
يصنف فروع الجغرافيا المختلفة ويبين عاقتها بالعلوم األخرى .  .4

المعيار:2.12.6: معرفة مجال 
الجغرافيا الفلكية ومفاهيمها.

يشرح المعلومات األساسية عن الكون والمجرات ويربطها بعظمة الخالق.  .1
يصنف المجموعة الشمسية، ويفرق بين خصائصها وظاهراتها المختلفة.  .2

يعــرف خصائــص خطــوط الطــول ودوائــر العــرض وعاقتهــا بالزمــن والمنــاخ وتحديــد   .3
ــة. المواقــع علــى الكــرة األرضي

المعيار: 3.12.6: فهم أشكال 
سطح األرض وظاهراته المختلفة.

مراحــل  ويتتبــع  األرض(،  أشــكال ســطح  )علــم  الجيومورفولوجيــا  يعــرف مصطلــح   .1
الجيولوجيــا.   بعلــم  عاقتهــا  ويبيــن  تطورهــا 

يصــف جيولوجيــة القــارات ويفســر نشــأتها ومراحــل انفصالهــا، ويقــارن بيــن أنــواع   .2
آثارهــا.    ويوضــح  والمحيطيــة،  القاريــة  الصفائــح 

يصنف أشكال سطح األرض ويقارن بينها.   .3
ــرة فــي تشــكيل ســطح األرض، ويفســر  ــة المؤث يصنــف العوامــل الباطنيــة والظاهري  .4

أثرهــا.

المعيار: 4.12.6: بيان محتوى 
الجغرافيا المناخية وتطبيقاتها 

المختلفة.

يفرق بين الطبقات الرئيسة للغاف الجوي، ويبين خصائصها المختلفة.  .1
يوضــح العناصــر المختلفــة للطقــس والمنــاخ ويبيــن عاقتهــا ببعــض وآثارهــا علــى   .2

وبيئتــه.  اإلنســان 
يستخدم األجهزة المختلفة في عناصر المناخ ويبين طريقة عملها.   .3

ــاخ، ويربــط بينهــا  ــن للمن ــة فــي العالــم حســب تصنيــف كوب يصنــف األقاليــم المناخي  .4
وبيــن األقاليــم الحيويــة فــي العالــم. 

يبــرز أثــر التلــوث الجــوي فــي تغيــر المنــاخ والجهــود المبذولــة علــى مســتوى العالــم   .5
للحــد مــن تفاقــم المشــكلة.

المعيار: 5.12.6: معرفة الجغرافيا 
الحيوية والظواهر المختلفة 

المرتبطة بها.

يبيــن مفهــوم الجغرافيــا الحيويــة، وطبيعــة العاقــة بيــن علــم الجغرافيــا وعلــم النبــات   .1
والبيئــة، وعاقتهــا بالعلــوم ذات الصلــة.  

يعــرف األقاليــم الحيويــة الكبــرى فــي العالــم، وســماتها الرئيســة، والعوامــل التــي   .2
المختلفــة علــى ســطح األرض.   توزيــع األقاليــم  تتحكــم فــي 

يوضــح خطــورة تدهــور مكونــات البيئــة الطبيعيــة، ويبــرز دور اإلنســان فــي ذلــك،   .3
واســتثمارها. وتنميتهــا  عليهــا  المحافظــة  ضــرورة  ويبيــن 
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المؤشرات المعيار

المعيــار:6.12.6: اإللمــام بجغرافيــة 
الميــاه وأهميتهــا.

يوضــح خصائــص الغــاف المائــي ومصــادره، والــدورة المائيــة، وأســباب تكوينهــا،   .1
المنــاخ. بتنــوع  الكــرة األرضيــة  الميــاه علــى ســطح  وعاقــة توزيــع 

2.  يفســر علمًيــا وجــود الميــاه الجوفيــة، ومصادرهــا، ومســتوياتها، وأنواعهــا، وتحركاتها، 
وأشــكالها، وتوزيعاتهــا فــي العالــم. 

يوضــح أهميــة الميــاه فــي حيــاة اإلنســان، ومشــكلة نقــص الميــاه العذبــة، وضــرورة   .3
المحافظــة عليهــا.

البحــار  معرفــة   :7.12.6 المعيــار: 
المرتبطــة  والظاهــرات  والمحيطــات 

بهــا.

الجغرافيــة  بالفــروع  وعاقتهــا  والمحيطــات،  للبحــار  الطبيعيــة  الخصائــص  يصــف   .1
األخــرى. 

ــاه فــي البحــار والمحيطــات، ويحــدد أســبابها وعواملهــا وآثارهــا  يوضــح حــركات المي  .2
االقتصاديــة. 

يعــرف المســطحات المائيــة المحيطــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، ويبيــن أســاليب   .3
ــا. ــا وجغرافًي المحافظــة عليهــا بيئًي

المعيــار: 8.12.6: معرفــة جغرافيــة 
الســكان وعاقتهــا بالعلــوم األخــرى.

يوضح مفهوم جغرافية السكان وأهميتها، وعاقتها بالعلوم األخرى.  .1
يوضح التوزيع الجغرافي لسكان العالم وأنماطه ويعلل أسبابه.  .2

يعرف عناصر النمو السكاني والعوامل المؤثرة فيها.  .3
يطبق مقاييس النمو السكاني وأساليب تحليله.   .4
يميز المشكات المرتبطة بعناصر النمو السكاني.  .5

الجغرافيــا  فهــم   :9.12.6 المعيــار: 
بالتنميــة. وعاقتهــا  االقتصاديــة 

يوضح مصطلح الجغرافيا االقتصادية وتطورها ومجاالتها.   .1
يشرح أهم نظريات الجغرافيا االقتصادية.   .2

يميز بين األنشطة االقتصادية وتوزيعها الجغرافي.   .3
يعرف الموارد االقتصادية، وأنواعها وخصائصها وتأثيرها على البيئات المختلفة.  .4

5.  يصنف أنواع النقل وآثاره على اإلنتاج االقتصادي.

المعيــار: 10.12.6: إيضــاح مجــاالت 
جغرافيــة العمــران.

يعرف معنى جغرافية العمران ونشأتها، ومراحل تطورها.   .1
يميــز بيــن العمــران الريفــي والحضــري مــن حيــث المفهوم والنشــأة والتوزيع الجغرافي   .2

وعاقتهــا باألنشــطة االقتصاديــة.
وظائفهــا  ويصنــف  أســبابها،  ويعلــل  المــدن،  فــي  األراضــي  اســتخدامات  يحــدد   .3

 . لمختلفــة ا
يصنف المشكات الحضرية، ويعلل أسبابها وكيفية التغلب عليها.  .4
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المعيار: 11.12.6: معرفة 
الجغرافيا السياسية وأهميتها.

يعرف معنى مصطلح الجغرافيا السياسية وعاقتها بالعلوم األخرى.  .1
يصنف مراحل تكوين الدولة ونشأتها، وأنواع الحدود السياسية وأهميتها.  .2

يعرف مقومات الدولة الطبيعية والبشرية.  .3
يميز بين المنظمات، ويعي أدوارها المختلفة.  .4

يلخص ويناقش األقاليم السياسية وتوزيعها الجغرافي، ويوضح أسباب   .5
المشكات الدولية.

المعيار: 12.12.6: معرفة مفاهيم 
الجغرافيا التاريخية.

يعرف الجغرافيا التاريخية ومفاهيمها وطبيعة العاقة بينها وبين العلوم األخرى.   .1
يميــز بيــن بعــض مناطــق االســتيطان البشــري القديمــة، ويربــط بينهــا وبيــن األجنــاس   .2

البشــرية الحاليــة وتوزيعهــا الجغرافــي. 
يصنــف العصــور الحضاريــة ويبيــن أهــم ســماتها، وخاصــة فــي الجزيــرة العربيــة وتوزيعها   .3

الجغرافــي.

المعيار: 13.12.6: معرفة أهمية 
علم الخرائط وتطبيقاته الجغرافية 

المختلفة.

يعرف مفهوم الخريطة، ويصنف الخرائط حسب أنواعها.  .1

يميز بين مراحل إنتاج الخرائط الورقية التقليدية والرقمية.  .2
يحدد العناصر األساسية للخريطة.  .3

يمثل البيانات على الخريطة باستخدام الرموز واألشكال المناسبة.  .4
يستخدم مهارات الخريطة المختلفة.   .5

يميــز بيــن أنــواع مســاقط الخرائــط الرئيســة، وأســس تصنيفهــا، واختيــار المســقط   .6
للخريطــة. المناســب 

المعيار: 14.12.6: فهم نظم 
المعلومات الجغرافية واالستشعار 

عن بعد وتطبيقاتها المختلفة.

يعــرف نظــم المعلومــات الجغرافيــة ويتتبــع تطورهــا، ويحــدد اختافهــا عــن نظــم   .1
األخــرى.  المعلومــات 

يصنــف تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة، ويعــرف مكوناتهــا وبرامجها وطريقة   .2
عملهــا، وتحديــد مصــادر البيانــات، وتمثيــل الظاهــرات الجغرافيــة وترميزهــا. 

يشرح االستشعار عن بعد ومكوناته وتطبيقاته المختلفة.   .3
يميــز بيــن الصــور الجويــة والمرئيــات الفضائيــة، ويفســر الظواهــر الطبيعيــة والبشــرية   .4

فــي كل منهمــا.
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المعيار: 15.12.6: معرفة 
الجغرافيا الطبيعية للعالم اإلسامي 

والوطن العربي.

يحــدد الموقــع الفلكــي والجغرافــي للعالــم اإلســامي والوطــن العربــي، وأثــره علــى   .1
ــاة المختلفــة.  نواحــي الحي

يشــرح البنيــة الجيولوجيــة، ويوضــح أقســام الســطح لــدول العالــم اإلســامي والوطــن   .2
العربــي. 

يميــز بيــن مناخــات العالــم اإلســامي والوطــن العربــي والعوامــل المؤثــرة فيهــا،   .3
االقتصاديــة.   المــوارد  تنــوع  علــى  أثرهــا  ويوضــح 

يصنــف األقاليــم الحيويــة وخصائصهــا الطبيعيــة فــي العالــم اإلســامي والوطــن   .4
العربــي. 

يناقــش المشــكات البيئيــة فــي العالــم اإلســامي والوطــن العربــي وتقديــم الحلــول   .5
لمعالجتهــا.

المعيار: 16.12.6: يعرف محتوى 
الجغرافيا البشرية للعالم اإلسامي 

والوطن العربي.

يحلــل التوزيــع الســكاني للعالــم اإلســامي والوطــن العربــي، ويعلــل أســباب اختــاف   .1
النمــو الســكاني فيهمــا. 

ــم  ــة فــي العال ــواع المــوارد الطبيعيــة ويوضــح عاقتهــا باألنشــطة االقتصادي ــرز أن يب  .2
العربــي.  اإلســامي والوطــن 

العربــي  والوطــن  اإلســامي  العالــم  فــي  االقتصاديــة  األنشــطة  أهــم  يوضــح   .3
فيهــا.  التنميــة  ومعوقــات 

العربــي  العالــم اإلســامي والوطــن  بيــن دول  التكامــل االقتصــادي  يبيــن أهميــة   .4
تحدياتــه. وأبــرز  مقوماتــه  ويوضــح 

المعيار: 17.12.6: معرفة 
الجغرافيا الطبيعية للمملكة العربية 

السعودية.

ومســاحتها،  الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  والجغرافــي  الفلكــي  الموقــع  يوضــح   .1
اإلســتراتيجية.  الموقــع  وأهميــة  وحدودهــا، 

يميــز بيــن وحــدات البنــاء الجيولوجــي للمملكــة العربيــة الســعودية، ويربــط بينهــا وبيــن   .2
األقاليــم التضاريســية. 

يحدد خصائص مناخ المملكة العربية السعودية والعوامل المؤثرة فيه.  .3
يقــارن بيــن أنــواع الميــاه وتوزيعهــا الجغرافــي، ويربــط بينهــا وبيــن البنــاء الجيولوجــي   .4

الســعودية. العربيــة  للمملكــة 
يبــرز جهــود المملكــة العربيــة الســعودية، فــي توفيــر الميــاه وإنمائهــا والمحافظــة   .5

عليهــا.
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المعيار: 18.12.6: معرفة 
الجغرافيا البشرية للمملكة العربية 

السعودية.

يعرف التعدادات السكانية التي أجريت بالمملكة العربية السعودية.   .1
يحلل خصائص السكان في المملكة العربية السعودية.   .2

العربيــة  المملكــة  فــي  الجغرافــي  الســكان  توزيــع  فــي  المؤثــرة  العوامــل  يوضــح   .3
لســعودية. ا

يصنف الموارد االقتصادية ويوضح توزيعها الجغرافي.  .4
يلخــص أثــر المــوارد علــى التنميــة االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويبــرز   .5

جهود المملكة في هذا المجال. 
يحدد أنواع السياحة في المملكة العربية السعودية وخصائصها وفق رؤية 2030.  .6

المعيار: 19.12.6: الفهم 
والدراية بالمهارات واألساليب 

العلمية الخاصة بكل فرع من فروع 
الجغرافيا، والمصطلحات العلمية 

المتعلقة بالجغرافيا وأهدافها 
التعليمية.

يبيــن أهــداف تدريــس علــم الجغرافيــا، والربــط بينهــا وبيــن محتــوى المقــررات فــي   .1
الدراســية.   المراحــل  جميــع 

يطبــق األســاليب العلميــة والتربويــة لتنميــة معــارف الطــاب الجغرافيــة فــي مختلــف   .2
ــا.   فــروع الجغرافي

وتفســير  تحليــل  فــي  اإلحصائيــة  واألســاليب  الجغرافــي،  البحــث  مناهــج  يســتخدم   .3
والبشــرية.   الطبيعيــة  للظاهــرات  الجغرافيــة  الخصائــص 

المعيار: 20.12.6: فهم 
الممارسات المهنية المرتبطة 

بالتدريس الفعال.

يطبق إستراتيجيات تعليم فعال تساعد في تحقيق المعايير المرتبطة بالجغرافيا.   .1
الموضوعــات  تناســب  الفعالــة والتــي  التعليــم  يتابــع مــا يســتجد مــن إســتراتيجيات   .2

يدرســها.  التــي  الجغرافيــة 
يخطط دروسه، ويختار إستراتيجيات تعليم فعالة مناسبة.  .3

المتعلــم، وتجعلــه محــور  تفاعــل  تســاعد علــى  تعليــم حديثــة  إســتراتيجيات  يطبــق   .4
التعليميــة.   العمليــة 

يطبــق األنشــطة التعليميــة المناســبة إلســتراتيجيات التدريــس الفعــال والتــي تحقــق   .5
معاييــر الجغرافيــا.  

يوظــف إســتراتيجيات التعليــم المناســبة لــذوي صعوبــات التعلــم والتــي تســاعدهم   .6
علــى تحصيــل المعرفــة.

المعيار: 21.12.6: اإللمام بمصادر 
المعرفة المتعددة المناسبة لعلم 

الجغرافيا.

يوضح أهمية مصادر المعرفة في التعليم والتعلم.   .1
يختار األمثل من مصادر التعلم للجغرافيا بما يناسب المعايير والموقف التعليمي.   .2

يوجه الطاب إلى اكتساب المعرفة الجغرافية من مصادرها الموثوقة.  .3
يستخدم تقنيات مصادر التعلم المختلفة بما ييسر تعلم طابه.   .4

يوظف مصادر التعلم في دعم األنشطة الجغرافية بما يثري تعلم الطاب.  .5
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المعيار: 22.12.6: فهم المهارات 
الجغرافية واستخداماتها المختلفة.

يصنف المهارات األساسية المرتبطة بالجغرافيا.   .1
يوظف المهارات الجغرافية في تحقيق تعلم جيد في الجغرافيا للطاب.  .2

يساعد طابه على اكتساب المهارات الجغرافية المختلفة وتعلمها.   .3
يطور مهارات طابه الجغرافية وينميها في ضوء ما يستجد في علم الجغرافيا.   .4

يطبق مهارات استخدام الخريطة وينميها عند الطاب.  .5

المعيار: 23.12.6: معرفة مناهج 
الجغرافيا الحالية التي تدرس في 

مراحل التعليم العام.

يعرف مفهوم المنهج وأسس بنائه وعناصره وأنواعه.  .1
يوضح مناهج الجغرافيا الحالية التي تدرس في مراحل التعليم.   .2

يميز مصفوفة المدى والتتابع لمفردات الجغرافيا في مراحل التعليم العام.  .3
يمتلك مهارات التطوير المتعلقة بالمنهج وفق التوجهات الحديثة.  .4







أي مقترحـــات تثــــري المحتــــوى
qtlf@etec.gov.sa  :ترسل على البريد اإللكتروني


