الدراسات االجتماعية والوطنية

الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط

 .1تمكيييييع العقيييييدة ايسييييامية بييييع ناييييط الطالبيييية وجعل،ييييا ضييييابطة لسييييلوك وتصييييربات
وتقواه وخشيت بع قلب .
 .2تزويييييييد الطالبيييييية بييييييالخبرات والمعييييييارف الما ميييييية لسيييييين
ا ساسية للثقابة والعلوم.

وتنمييييية محبيييية

حتيييييي يلييييييم با صييييييو العاميييييية و المبيييييياد

 .3تشويق الطالبة للبحث عع المعربة وتعويده التأم والتتبع العلمع.
 .4تنمية القدرات العقلية والم،ارات المختلاة لدى الطالبة وتع،ده بالتوجي والت،ذيب.
 .5تربية الطالبة عل الحياة االجتماعية ايسامية التع يسودها ايخاء والتعاوع وتقدير التبعة وتح ّم المسؤولية.
 .6تدريب الطالبة عل خدمة مجتمع ووطن وتنمية روح النصح و ايخاص لوالة أمره.
 .7حاز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمت المسلمة التع ينتمع إلي،ا واست ناف السير بع طريق العزة والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتااع بوقت بع القراءة المايدة واستثمار براغ بع ا عما النابعة لدين ومجتمع .
 .9تقوية وعع الطالبة ليعرف بقدر سن كيف يواج ايشاعات المضللة والمذاهب ال،دامة و المباد الدخيلة
 .11إعداد الطالبة لما يلع هذه المرحلة مع مراح الحياة.
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علية وسلم) نبيا ورسوال .
تس،م بع بناء شخصيت،ا المؤمنة با هلل ربا وبايسام دينا ومن،جا للحياة وبمحمد (صل
تنمع ثقت،ا بمقومات ا مة ايسامية وتعزز االنتمياء ل،يا وتيؤمع بوحيدت،ا علي اخيتاف أجناسي،ا وألوان،يا السيتعادة
أمجادها وتحقيق سيادت،ا بع العالم.
علييية وسييلم) وتتخييذه قييدوة بييع الحييياة
تييرتبط بتيياريت أمت،ييا وحضييارت،ا ايسييامية وتا،ييم سيييرة النبييع ( صييل
ونستايد مع سير أسابنا الصالحيع بع جوانب الحياة المختلاة.
تكوع إنسانا صالحا ملتزم بآداب ايسام وتعاليم وقيمة.
تعتز باالنتماء للوطع وتتبصر بما ل مع أمجاد عريقة بع ظ الحضارة ايسامية وتتعرف عل مالة مع مزايا جغرابية
وطبيعية واقتصادية وتعرف كياية استثمارها والمحابظة علي،ا.
تعمق ايمانة بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات بع ضوء الشريعة ايسامية.
تعع مشكات مجتمع،ا الثقابية واالجتماعية واالقتصادية وتستعد لإلس،ام بع حل،ا.
ويعييع حجييم
تعييرف المجتمعييات العربييية وايسييامية والعالمييية وتييدرل الوشييا ت والصييات التييع تييربط بعضيي،ا بييبع
التحديات التع تواجة ا متيع العربية وايسامية.
تتبصر بقدرات،ا واستعداداتا التع انعم ب،ا عليا وتنمي،ا وتوج،،ا الوج،ة المايدة المثمرة.
تتزود ببع حقا ق الميواد االجتماعيية ومااهيم،يا الما مية لسين،ا التيع تسياعد بيع التكييف ميع مجتمعيا وبي تيا وحياتيا
المستقبلية لمواكبة التطور المعربع والتقنع.
تعع كياية تااع اينساع مع بي ت التع يعيش بي،ا ومدى تأثيره ب،ا وتأثيره بي،ا والتأكيد علي مسيؤولية الميواطع بيع
حمايت،ا والمحابظة علي،ا.
تنمع قدرت،ا التاكير العلمع بع دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
تنمع م،ارات الحركية والعقلية وتوجي،،ا نحو استثمارها بشك ايجابع .
تقدر قيمة العم بأنواع المختلاة وحاجة بادها إل القوى الوطنية العاملة المدربة.
تعع أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها عل اينساع مع مراعاة االلتزام بالمن،ت الواعع بع التعام مع،ا.

معلومات عع المعلمة

 االسم:
 المؤه :
 التخصص:
 الصاوف التع تدرس،ا:
 مواد التدريط:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرط

التاريت

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الدراسات االجتماعية والوطنية – للصف الثالث المتوسط
األسبوع

التاريخ

الدروس

من
ا حد 1441/4/31

إلى
الخميط 1441/5/4

عدد السكاع  -توزيع السكاع

2
3
4

ا حد 1441/5/7
ا حد 1441/5/14
ا حد 1441/5/21

الخميط 1441/5/11
الخميط 1441/5/18
الخميط 1441/5/25

تركيب السكاع  -المياه
الناط والغاز والثروة المعدنية تابع الناط والغاز والثروة المعدنية
الزراعة والرعع وصيد ا سمال -الصناعة والتجارة والسياحة

5

ا حد 1441/5/28

الخميط 1441/6/2

ج،ود الدولة بع تنمية الموارد -أهمية المحابظة عل الموارد

6

ا حد 1441/6/5

الخميط 1441/6/9

7

ا حد 1441/6/12

الخميط 1441/6/16

8

ا حد 1441/6/19

الخميط 1441/6/23

أهمية العم واالنتاج -أخاقيات العم
مجاالت العم بع المملكة
مشكات العمالة الوابدة
خدمة ايسام -الخدمات الصحية

9

ا حد 1441/6/26

الخميط 1441/6/31

الخدمات التعليمية -الخدمات االجتماعية

11
11

ا حد 1441/7/3
ا حد 1441/7/11

الخميط 1441/7/7
الخميط 1441/7/14

الخدمات السياحية -خدمات المواصات
ما،وم ا مع ومجاالت -ما،وم السامة ومجاالت،ا

12

ا حد 1441/7/17

الخميط 1441/7/21

السامة المرورية

13

ا حد 1441/7/24

الخميط 1441/7/28

ما،وم التقنية واالتصاالت الحديثة -ما،وم التقنية واالتصاالت وأهميت،ا

14

ا حد 1441/8/2

الخميط 1441/8/6

15
17+16

ا حد 1441/8/9
ا حد 1441/8/16

الخميط 1441/8/13
الخميط 1441/8/27

1

نماذج مع التقنية واالتصاالت الحديثة
كياية االستاادة مع التقنية واالتصاالت الحديثة
كياية االستاادة مع التقنية واالتصاالت الحديثة
االختبار الن،ا ع

مالحظات

المادة  -الصف
الت،ي ة والتم،يد
مصادر التعلُّم
(الوسا التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدراسات االجتماعية
والوطنية 3م

س

موضوع الدرط

تعداد السكان

متى كان آخر تعداد أجري لسكان المملكة العربية السعودية ؟
عرض مرئي
تجارب عملية

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........... :

الواجبات المنزلية

أح أس لة تقويم الدرط وا نشطة المصاحبة

أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

وضحي اهمية التعداد ؟

معلومة إثرائية

الرجوع إل مصادر البحث وجمع معلومات إثرا ية عع الدرط

حددي آخر تعداد لسكان المملكة العربية
السعودية ؟

رابط تفاعلي

اذكري عدد سكان المملكة العربية
السعودية حسب التعدادات؟
الروابط التااعلية بالكتاب المدرسع

المهارات المستهدفة

تنايذ حقيبة اينجاز
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

استماع

⃝

عللي كون شبه الجزيرة العربية أقدم
مناطق االستيطان البشري؟

تقويم
ختامي

 مع خا وسيلة العر المتاحة اعر امام الطالبات آخر تعداد لسكاع
المملكة العربية السعودية -عيدد سيكاع المملكية العربيية السيعودية حسيب
التعدادات
 اتناو مع الطالبات أهمية التعداد
 مع خيا عير الجيدو المقابي يتعيربع الطالبيات علي سينوات التعيداد
ونوع وأعداد السكاع
أتناو مع الطالبات عوام نمو السكاع بع المملكة
أتناو ا نشطة مع الطالبات

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

أع تعل الطالبة لكوع شب الجزيرة
العربية أقدم مناطق االستيطاع البشري
أع تحدد الطالبة آخر تعداد لسكاع
المملكة العربية السعودية
أع تذكر الطالبة عدد سكاع المملكة
العربية السعودية حسب التعدادات
اع توضح الطالبة اهمية التعداد
أع تتعرف الطالبة عل سنوات التعداد
ونوع واعداد السكاع بع ك مرة
أع تبيع الطالبة عوام نمو السكاع بع
المملكة

تتحقق أهداف الدرط مع خا :
 أبييدا الييدرط بمناقشيية الطالبييات حييو طبيعيية السييكاع بييع شييب الجزيييرة
العربية ومناقشة طرد المنطقة للسكاع بع القدم

التقويم

تقويم بنائي

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

مراجعة ما سبق دراستة

ا ربعاء

التاريت
الحصة
الاص

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

الخبرات السابقة

ا حد

االثنيع

الثاثاء

الخميط

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

ا خوة المعلميع والمعلمات
السام عليكم ورحمة

وبركات

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أع تقدم ك ما يخص تحاضير االجتماعيات
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير خماسي  +مسرد  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه

+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصي للريا

والخرج مجانا

)التوصي لباقع مدع المملكة عبر الايدكط ( المستعج  24ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجي معلومات ايستام
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذالل تسجي الطلب
إلكترونيا ً عع طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلل يمكننا التوصي عع االيمي او الايدكط لجميع مدع المملكة
)سع دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايمي المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة عل سع دي 20لاير
سعر المادة عع طريق االيمي

20لاير

سعر المادة مع السع دي طباعة عادية 50لاير
سعر المادة مع السع دي طباعة ملونة 100لاير
لمع هم خارج مدينة الريا

يضاف قيمة االرسالية  51لاير للايدكط المستعج

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا

 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبيع بع أع يكونوا وكاء لتحاضير بواز الحربع بع مدن،م االتصا بجوا المدير
0554466161

