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الطالبييية وجعل يييا ضيييابطة لسيييلوك وتصيييرفات

الفصل الدراسي  /الثاني

التقويم
التقويم

وتنميييية محبييية هللا وتقيييوا

 .1تمكيييي العقييييدة اإلسيييةمية فيييي نفييي
وخشيت في قلب .
 .2تزوييييييييد الطالبييييييية بيييييييالخبرات والمعيييييييارف المةئمييييييية لسييييييين حتييييييي يليييييييم باألصيييييييول العامييييييية و المبييييييياد
األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويق الطالبة للبحث ع المعرفة وتعويد التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والم ارات المختلفة لدى الطالبة وتع د بالتوجي والت ذيب.
 .5تربية الطالبة عل الحياة االجتماعية اإلسةمية التي يسودها اإلخاء والتعاو وتقدير التبعة وتح ّمل المسؤولية.
 .6تدريب الطالبة عل خدمة مجتمع ووطن وتنمية روح النصح و اإلخةص لوالة أمر .
 .7حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمت المسلمة التي ينتمي إلي ا واستئناف السير في طريق العزة والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتفاع بوقت في القراءة المفيدة واستثمار فراغ في األعمال النافعة لدين ومجتمع .
 .9تقوية وعي الطالبة ليعرف بقدر سن كيف يواج اإلشاعات المضللة والمذاهب ال دامة و المباد الدخيلة
.11إعداد الطالبة لما يلي هذ المرحلة م مراحل الحياة.
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التقويم
التعليمي
المحتوى
السلوكية
التقويم
التعليمية
رباالتعليمي
المحتوى
السلوكية
األهداف
التعليمية
واألنشطة
اإلجراءات
وسلم) نبيا ورسوال .
واألنشطةعلية
اإلجراءات(صل هللا
وباإلسةم دينا ومن جا للحياة وبمحمد
بناء شخصيت ا المؤمنة با هلل
األهداف م في
 .1ت س
 .2تنمي ثقت ا بمقومات األمة اإلسةمية وتعزز االنتماء ل ا وتيؤم بوحيدت ا علي اخيتةف أجناسي ا وألوان يا السيتعادة أمجادهيا وتحقييق
سيادت ا في العالم.
 .3ترتبط بتاريخ أمت ا وحضارت ا اإلسةمية وتف م سيرة النبي ( صل هللا علية وسلم) وتتخذ قدوة في الحياة ونستفيد م سير أسيةفنا
الصالحي في جوانب الحياة المختلفة.
 .4تكو إنسانا صالحا ملتزم بآداب اإلسةم وتعاليم وقيمة.
 .5تعتيز باالنتميياء للييوط وتتبصيير بمييا لي مي أمجيياد عريقيية فييي اليل الحضييارة اإلسييةمية وتتعييرف علي ماليية مي مزايييا ج رافييية وطبيعييية
واقتصادية وتعرف كيفية استثمارها والمحافالة علي ا.
 .6تعمق ايمانة بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات في ضوء الشريعة اإلسةمية.
 .7تعي مشكةت مجتمع ا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتستعد لإلس ام في حل ا.
 .8تعرف المجتمعات العربية واإلسةمية والعالمية وتدرك الوشائج والصةت التي تربط بعض ا ببعض ويعيي حجيم التحيديات التيي تواجية
األمتي العربية واإلسةمية.
 .9تتبصر بقدرات ا واستعداداتا التي انعم هللا ب ا عليا وتنمي ا وتوج ا الوج ة المفيدة المثمرة.
 .11تتزود ببعض حقائق المواد االجتماعية ومفاهيم ا المةئمة لسن ا التي تساعد فيي التكييف ميع مجتمعيا وبيئتيا وحياتيا المسيتقبلية لمواكبية
التطور المعرفي والتقني.
 .11تعييي كيفييية تفاعييل اإلنسييا مييع بيئت ي التييي يعييير في ييا ومييدى تييأثير ب ييا وتييأثير في ييا والتأكيييد عل ي مسييؤولية المييواط فييي حمايت ييا
والمحافالة علي ا.
 .12تنمي قدرت ا التفكير العلمي في دراسة الالواهر الطبيعية والبشرية.
 .13تنمي م ارات الحركية والعقلية وتوجي ا نحو استثمارها بشكل ايجابي .
 .14تقدر قيمة العمل بأنواع المختلفة وحاجة بةدها إل القوى الوطنية العاملة المدربة.
 .15تعي أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها عل اإلنسا مع مراعاة االلتزام بالمن ج الواعي في التعامل مع ا.
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توزيع السكان
عدد السكان
 تقويم الوحدة تركيب السكان النفط والغاز والثروة المياه الزراعة والرعي والصيدالصناعة والتجارة
جهود الدولة في تنمية الصناعة
أهمية المحافظة على
 أهمية العمل واإلنتاجتقويم الوحدة
 مجاالت العمل بالمملكةأخالقيات العمل
 تقويم الوحدةمشكالت العمالة الوافدة
 الخدمات الصحيةخدمة اإلسالم
 الخدمات االجتماعيةالخدمات التعليمية
 خدمات المواصالتالخدمات السياحية
 مفهوم األمنتقويم الوحدة
 السالمة المروريةمفهوم السالمة ومجاالتها
 تقويم الوحدةاإلنسان والبيئة
 مجاالت التقنيةمفهوم التقنية
 كيفية االستفادة من التقنيةأنموذجات من التقنية

مالحظات

التقويم
التقويم

الصف  /الثالث المتوسط
الدر
التم يد
المواد والوسائل
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عددي السكان
ما أهمية التعداد السكاني ؟
السبورة  -الكتاب المدرسي – األقالم الملونة – عروض تقديمية

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف
يتوقع من الطالبات في نهاية
الدرس تحقيق ما يلي :
 أن تعرف الطالبة معنىى
تعداد السكان .
 أن تىىركر الطالبىىة أهميىىة
التعداد السكاني .
 أن توضىىىىىىىى الطالبىىىىىىىىة
عوامل النمو السكاني .
 أن تبىىين الطالبىىة أنىىواع
الزيادة .
 أن تعىىىىدد الطالبىىىىة أهىىىىم
أسباب الهجىرة للمملكىة
.

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

األحد

االثني

الثةثاء

األربعاء

-

-

-

-

الخمي
-

التقويم
التقويم

تعداد السىكان  :بعىد إعىالن توحيىد المملكىة علىى مناقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة طرح هره األسئلة التالية على الطالبات
واستقبال اإلجابات وتصويبها :
يد الملك عبد العزيز قدر عىددي السىكان بحىوالي مجموعات تتنافس فيما بينهم :
مليىىونين ومنىىر ذلىىك الوقىىن والسىىكان فىىي زيىىادة فأبدأ ببسم هللا الرحمن الرحيم ثم أطلب من الطالبات
 س  :عرفي معنى تعداد السكان
ويعد تعداد عام  1425هـ أهم تعداد حدث .
الهدوء واإلنصات الجيد تمهيدا لبدء شرح الدرس
أهميىىىة التعىىىداد  :معرفىىىة عىىىددي سىىىكان الدولىىىة فأقوم بشرح التعداد السكاني وأهمية التعداد السكاني
 س  :اذكىىىىىري أهميىىىىىة التعىىىىىداد
ومعرفىىة الزيىىادة والنقصىىان فىىي عىىددي السىىكان وذلك بعد أن أخرج أحد الطالبات لقراءة الفقرة ثم أطلب
السكاني .
ومعرفة التركيب العمري والنوعي للسكان .
من الطالبات تظليل المعلومات الهامة وقراءتها سرا مدة
عوامل نمو السكان :
دقيقتين ليخرج طالب لقراءتها ومناقشة أهم معلوماتها
 س  :وضىىىىحي عوامىىىىل النمىىىىو
 -1الزيادة الطبيعية .
مع مجموعتش ثم أبين لهم من خالل الشرح عوامل النمو
السكاني .
 -2الزيادة غير الطبيعية .
السكاني مبينا نوعي الزيادة وذلك بعد أن أقوم بعرض
الزيىىادة الطبيعيىىة  :الفىىرب بينىىي عىىددي المواليىىد
هره الفقرة مقسمة إلى جمل صغيرة أعرضها على
والوفيات خالل فترة زمنية محددة .
الطالبات من خالل عروض البور بوينن ألكلف
 س  :بيني أنواع الزيادة .
الزيادة غير الطبيعية  :وهي الهجرة ويقصد بها
انتقال الناس من موطنهم األصلي إلى مكان آخر المجموعات بعد ذلك بتكوين أسئلة وأجوبة عن هره
واالسىتقرار فيىىش بشىىكل دا ىىم أو ماقىىن بحثىىا عىىن الفقرة يسألونها لبعلهم البعض ويجيبون عنها وأنا
 س  :عىىىىىىددي أهىىىىىىىم أسىىىىىىىباب
مسىىىتوف أفلىىىل للعىىىيو والسىىىكن وهىىىي العامىىىل أتابع وأشرف وأقدم المساعدة عند اإلجابة ثم أناقو
الهجرة للمملكة .
الطالبات حول أهم أسباب الهجرة للمملكة
الثاني من عوامل نمو السكان .
فأطلب من كل اثنين متجاورين أن يقرآا الفقرة فيما
أهم اسباب الهجرة للمملكة :
بينهما ليقوما بتحويل الفقرة إلى ساال وجواب فأخرج
 -1االستقرار الديني .
المجموعات الثنا ية ألستمع لألسئلة واألجوبة حول هره
 -2االستقرار االقتصادي .
الفقرة

الواجب :
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حل األنشطة المرافقة للدرس في كتاب النشاط

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /التربية االجتماعية والوطنية

الفصل الدراسي  /الثاني

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
هللاه اوبا ار اكاتش
ال ّ

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

يسر ماسسة التحاضير الحديثة

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات
www.mta.sa

أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية االجتماعية و الوطنية
تحلير  +توزيع  +أهداف
(تحلير خماسي  +مسرد  +مشروع الملك عبدهللا ” وحدات “ +بنا ي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينن مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعش
+
أورب قياس لكل درس
+
أوراب عمل لكل درس

التقويم
التقويم

الصف  /الثالث المتوسط

المادة  /التربية االجتماعية والوطنية

الفصل الدراسي  /الثاني

+
سجل إنجاز المعلمة
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األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

+
التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرا ط ومفاهيم
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
___________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
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التقويم
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سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي التوصيل في الرياض والخرج
التعليمية
اإلجراءات
المحتوى التعليمي
المحتوى
واألنشطة التعليمية
مجاناواألنشطة
اإلجراءات
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 هرا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004

التقويم
التقويم
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0558396119
0505107025

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

0551092444
التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
ماسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
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ماسسة التحاضير الحديثة
233608010954856

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

(اي بان)
التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرف يمكنكم التحويل على احد هرا 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

التقويم
التقويم

