
 
 

 
 

 
 أ  

  حمتويات الكتاب
 

  الصفحة  املوضوع

  مصطفى رجب. د.تقدیم بقلم أ ١١  

  ١٥  لماذا هذا الكتاب ؟

  ٢١  

  ٢٣  :اجلغرافيا كعلم وكمادة دراسية: أوالً   

  ٢٣  . طبيعة علم الجغرافيا-١  

  ٢٧  .   طبيعة الجغرافيا كمادة دراسية-٢  

  ٢٨  .  أهداف تعليم الجغرافيا وتعلمها-٣  

  ٣٣  :املهارات الوظيفية يف اجلغرافيا: ثانياً   

  ٣٤  .مفهوم المهارات الوظيفية  - ١  

  ٣٦  .تصنيف المهارات الوظيفية  - ٢  

  ٤١  .خصائص المهارات الوظيفية  - ٣  

  ٤٤  .شروط تعلم المهارات الوظيفية  - ٤  

  ٤٦  .مراحل تعلم المهارات الوظيفية واكتسابها - ٥  



 

 
 

 

 
 ب  

  الصفحة  املوضوع

  ٤٨  .أهمية تعلم المهارات الوظيفية  - ٦  

  ٥١  .تقويم تعلم المهارات الوظيفية  - ٧  

  ٥٢  :بعض أساليب تنمية املهارات الوظيفية يف اجلغرافيا: ثالثاً   

  ٥٣  . أسلوب األلعاب األكاديمية والمحاكاة-١  
  ٥٥  ).المعمل( أسلوب دالتون -٢  
  ٥٦  .  أسلوب التدريب العملي-٣  
  ٥٧  ).الدراسة الميدانية(العمل الميداني  أسلوب -٤  
  ٥٩  .  أسلوب التعلم الذاتي-٥  

 ٦١  

  ٦٣  .مفهوم مهارات البحث اجلغرايف: أوالً  

  ٦٤  .األمهية الوظيفية ملهارات البحث اجلغرايف : ثانياً  

  ٦٥  : لبحث اجلغرايفاملهارات الفرعية اليت تندرج حتت مهارات ا: ثالثاً  

  ٦٦  ) .الظاهرة المراد جمع معلومات عنها(مهارات تحديد المشكلة  -١  
  ٦٦  .مهارات جمع المعلومات الجغرافية  -٢  
  ٧٤مهارات الحكم علي مدى صحة المعلومات الجغرافيـة وصـحة        -٣  



 
 

 
 

 
 ج  

  الصفحة  املوضوع
  .مصادرها

  ٧٦  .مهارات تسجيل المعلومات الجغرافية  -٤  
  ٧٦  .ية مهارات تنظيم المعلومات الجغراف -٥  
  ٧٧  .مهارات عرض المعلومات الجغرافية  -٦  
  ٧٩  .مهارات تفسير المعلومات الجغرافية  -٧  



  ٨١  

  ٨٣  .مهارات تطبيق مفهوم املوقع: أوالً  

  ٩٢  .مهارات تطبيق مفهومي االجتاه والتوجيه: ثانياً   

  ١٠١  .مهارات تطبيق مفهوم املسافة: ثالثاً  

  ١٠٣  .مهارات تطبيق مفهوم الزمن: رابعاً  

 ١١٣  

  ١١٦  .مفهوم تكنولوجيا التعليم : أوالً   

  ١١٩  .أمهية تكنولوجيا التعليم: ثانياً   



 

 
 

 

 
 د  

  الصفحة  املوضوع

  ١٢٢  .الكمبيوتر وتدريس اجلغرافيا: ثالثاً   

  ١٣٥  وتدريس اجلغرافيا) اإلنرتنت(شبكة املعلومات الدولية : رابعاً   

 ١٥٥  

  ١٥٩  . مفهوم اخلريطــة:أوالً  

  ١٦١  أمهية اخلريطة يف تدريس اجلغرافيا: ثانياً  

  ١٦٣  .ب الوظيفية املرتبطة باستخدام اخلرائطاجلوان: ثالثاً  

  ١٦٤  . اجلغرافية اخلريطة)مكونات (أساسيات: رابعاً  

  ١٧٣   .  اجلغرافية أنواع اخلرائط:خامساً  

  ١٨٧  .معايري اختيار اخلريطـة: سادساً  

  ١٨٧  .مهــارات اخلرائــط: سابعاً  

  ١٩٩  .اخلريطة ومناهج اجلغرافيا: ثامناً  



 ٢٠١  
  ٢٠٣  .مهارات اختاذ القرار : أوالً  



 
 

 
 

 
 ه  

  الصفحة  املوضوع
  ٢١٥  .مهارات إدارة املوارد املتاحة:ثانياً  

  ٢١٦  .مهارات إدارة الوقت: ثالثاً  



 ٢٢٥  
  ٢٢٧  :مهارات استخدام األطلس: أوالً  

  ٢٢٩  .مهارات قراءة خرائط األطلس - ١  

  ٢٣٧  .مهارات تحليل خرائط األطلس - ٢  

  ٢٣٩  .مهارات تفسير خرائط األطلس - ٣  

  ٢٤٠  .مهارات االستنتاج من خرائط األطلس - ٤  
  ٢٤١  .ةمهارات استخدام منوذج الكرة األرضي: ثانياً  


 ٢٤٧  

  ٢٤٩  ).التخطيطية والتوضيحية(مهارات استخدام الرسوم البيانية : أوالً  

  ٢٥٨  .مهارات استخدام اجلداول اإلحصائية: ثانياً  

 ٢٦١  

 ٢٨٣  
 


