اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

9331/3/41هـ

( الدراسات االجتماعية والوطنية ) للصف( الثالث المتوسط )
9331هـ )

9331/5/3هـ

عدد السكان
 -توزيع السكان

9331/5/11هـ 9331/6/1هـ

األسبوع 9331/5/7هـ 9331/5/99ه األسبوع 9331/5/93ه
ـ
ـ

2
األسبوع

5

جهود الدولة في تنمية الموارد
أهمية المحافظة على الموارد

6

األسبوع

9331/6/16هـ 9331/6/41ه
ـ

األسبوع

9

الخدمات التعليمية
الخدمات االجتماعية

11

– تركيب السكان
 -المياه

9331/6/5هـ 9331/6/1هـ
أهمية العمل واالنتاج
أخالقيات العمل

9331/7/4هـ 9331/7/7هـ
الخدمات السياحية
خدمات المواصالت

3
األسبوع

األسبوع

9331/7/91ه
ـ

9331/7/93ه
ـ

7
11

األسبوع

9331/7/13هـ 9331/7/11ه
ـ

األسبوع

13

مفهوم التقنية واالتصاالت الحديثة
مفهوم التقنية واالتصاالت وأهميتها

14

نماذج من التقنية واالتصاالت الحديثة
كيفية االستفادة من التقنية واالتصاالت
الحديثة

15

ملاحظات

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

النفط والغاز والثروة المعدنية
تابع النفط والغاز والثروة المعدنية

9331/6/91ه
ـ

9331/1/1هـ 9331/1/6هـ

األسبوع 9331/1/14هـ

9331/5/91ه
ـ

9331/6/96ه
ـ

األسبوع

9331/1/17هـ

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (-9341

مجاالت العمل في المملكة
مشكالت العمالة الوافدة

مفهوم األمن ومجاالته
مفهوم السالمة ومجاالتها

9331/1/1هـ

9331/1/94ه
ـ

كيفية االستفادة من التقنية واالتصاالت
الحديثة

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/17 :هـ

األسبوع

4

9331/5/19ه
ـ

9331/5/15ه
ـ

الزراعة والرعي وصيد األسماك
الصناعة والتجارة والسياحة

األسبوع

9331/6/91ه
ـ

9331/6/14ه
ـ

األسبوع

9331/7/97ه
ـ

9331/7/19ه
ـ

8
12
األسبوع

16

خدمة اإلسالم
الخدمات الصحية

السالمة المرورية

9331/1/96ه
ـ

9331/1/11ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

سكان المملكة العربية السعودية

عنوان الوحدة (الدرس)
الفصل

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع ()9

الهدف

 أن تعلل الطالبة لكون شبه الجزيرة العربية أقدم مناطق االستيطان البشري
 أن تحدد الطالبة آخر تعداد لسكان المملكة العربية السعودية
تعداد السكان

 أن تذكر الطالبة عدد سكان المملكة العربية السعودية حسب التعدادات
 ان توضح الطالبة اهمية التعداد
 أن تتعرف الطالبة على سنوات التعداد ونوعه واعداد السكان في كل مرة
أن تبين الطالبة عوامل نمو السكان في المملكة

إستراتيجية التدريس
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء
التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء
التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء

اإلجراءات
كتاب الطالبة (

أداء التقويم
)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

ملاحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

ملاحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

ملاحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية االجتماعية و الوطنية
تحضير  +توزيع  +أهداف
(تحضير خماسي  +مسرد  +مشروع الملك عبدّللا ” وحدات “ +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
___________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير

طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)

SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

