تحضير مادة

االجتماعيات
الصف الثالث متوسط
التحضير بالطريقة التعاونية

تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها ،وتنمية
محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبها .
تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها ،حتى تلم باألصول العامة والمبادئ
األساسية للثقافة والعلوم .
تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير
التبعة وتح ّمل المسؤولية .
تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة
أمرها .
حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في
طريق العزة والمجد
تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة
لدينها ومجتمعها.
تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب
الهدامة والمبادئ الدخيلة
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

رباا وباالسادم ديناا ومنهجاا ل حيااة وبمحماد صا

 .1تسهم في بناء شخصيتها المؤمنة باا
هللا ع ية وس من نبيا ورسوال .
 .2تنماي ثقتهااا بمقومااات اإلمااة االساادمية وتعاالل االنتمااء لهاااا وتااؤمت بوحاادتها ع ا اخااتدف
أجناسها وألوانها ا الستعادة أمجادها وتحقيق سيادتها في العالم.
 .3تاارتبط بتاااريت أمتهااا وحضااارتها االساادميةا وتلهاام ساايرة النبااي ص ا هللا ع يااة وس ا من
وتتخذه قدوة في الحياة ا ونستليد مت سير أسدفنا الصالحيت في جوانب الحياة المخت لة.
 .4تكوت إنسانا صالحا م تلم بآداب االسدم وتعاليمه وقيمة.
 .5تعتل باالنتماء ل وطت وتتبصر بما له مت أمجاد عريقة في ظل الحضاارة االسادمية وتتعارف
ع ا مالااة ماات ملايااا جطرافيااة وطبيعيااة واقتصااادية ا وتعاارف كيليااة اسااتثمارها والمحافظااة
ع يها.
 .6تعماااق ايماناااة بمبااادأ الشاااورح وممارساااة الحقاااوق وي تااالم بالواجباااات فاااي ضاااوء الشاااريعة
االسدمية.
 .7تعي مشكدت مجتمعها الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةا وتستعد لإلسهام في ح ها.
 .8تعاارف المجتمعااات العربيااة واالساادمية والعالميااةا وتاادر الوشااا والصاادت التااي تااربط
بعضها ببعض ا ويعي حجم التحديات التي تواجة اإلمتيت العربية واالسدمية.
 .9تتبصاار بقاادراتها واسااتعداداتا التااي انعاام هللا بهااا ع يااا وتنميهااا وتوجههااا الوجهااة الملياادة
المثمرة.
تتلود ببعض حقا ق الماواد االجتماعياة وملاهيمهاا المد ماة لسانها التاي تسااعد فاي
.11
التكيف مع مجتمعا وبي تا وحياتا المستقب ية لمواكبة التطور المعرفي والتقني.
تعي كيلية تلاعل االنسات مع بي ته التي يعاي فيهاا ومادح تاهثيره بهاا وتاهثيره فيهاا
.11
والتهكيد ع مسؤولية المواطت في حمايتها والمحافظة ع يها.
تنمي قدرتها التلكير الع مي في دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
.12
تنمي مهاراته الحركية والعق يةا وتوجيهها نحو استثمارها بشكل ايجابي .
.13
تقاادر قيمااة العماال بهنواعااه المخت لااةا وحاجااة بددهااا إلاا القااوح الوطنيااة العام ااة
.14
المدربة.
تعي أهمية االتصااالت الحديثاة وأثرهاا ع ا االنساات ا ماع مراعااة االلتالام باالمنه
.15
الواعي في التعامل معها.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توليع منه مادة الدراسات االجتماعية والوطنية الصف الثالث المتوسط
التاريت

اإلسبوع
مت

الدرس

مدحظات

إل

1

اإلحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

اإلحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

اإلحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

اإلحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

اإلحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

اإلحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7

اإلحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

اإلحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9

اإلحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

اإلحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

اإلحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

اإلحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

13

اإلحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

اإلحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

اإلحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

17+16

اإلحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

-عدد السكان

 توزيع السكان -تقويم

 تركيب السكانالوحدة
 النفط والغاز المياهوالثروة
 الزراعة والرعي والصيدالصناعة والتجارة
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خطط واجراءات تحقيق النواتج


يتوقع مت الطالبة أت :
 تستعد وتتهيه
ل درس عت طريق
توليع المجموعات
 تناق الطالبة أثناء
عرض المادة
المعرفية .






 تعلل دقة تعداد
 1431هـ .



 تعلل زيادة سكان
المملكة بشكل كبير
بين عامي  1394هـ
 1431 -هـ .





 تحل ورقة النشاط
 تكتب في حدود
سطرين عن العالقة
بين األمن وزيادة
نمو السكان .







 المشروعات المنزلية(الواجب)
قيمة تربوية

االثنيت

الوحدة السابعة – سكات المم كة العربية السعودية – عددي السكات .

نواتج التعلم المخطط لها
( األهداف )

 تحل ورقة النشاط

الثدثاء

تقسيم الطالبات إل أربع مجموعات
بحيث يكوت الطالبات في كل مجموعة غير
متجانسيت مت الناحية الع مية واختيار اسم
ل مجموعة ويلضل بهسماء الصحابة
أوالصحابيات .
يحدد لكل مجموعة قا د وكاتب وهكذا أي
مهمة لكل فرد في المجموعة تناسب
امكانياته ن .
قصة قصيرة عت عددي السكات في المم كة
.
يتم عرض مختصر ل مادة المعرفية مت
خدل المع مة بواسطة البوبوينت والسبورة
والكتاب المدرسي .
عرض اإلنشطة سواء مت الكتاب أو ورقة
النشاط مرتبة ومتدرجة لموضع الدرس
لتحقيق الخبرة المط وبة .
تقوم المع مة بالمرور بيت المجموعات
اثناء تنليذ النشاط وتقديم التوجيه
المناسب ل مجموعات .
عرض عمل المجموعات حيث تعرض
مجموعة ويستمع الجميع ل عرض
والمناقشة وتبادل وجهات النظر ودفاع كل
منهم عت وجهة نظره حيث يتم التصويب
والتطذية الراجعة مت المع مة لتثبيت الخبرة
التع يمية ثم ننتقل ل مجموعة التالية .
تنليذ نشاط رقم  1ن مت الكتاب المدرسي
ص  14بيت الطالبات.
تنليذ ورقة النشاط اإلول بيت الطالبات.
تنليذ نشاط رقم  3 : 2ن مت الكتاب
المدرسي ص  16 – 15بيت الطالبات.
تنليذ ورقة النشاط الثانية بيت الطالبات.
إعدم الواجب وتسجيل الطالبات له لتنليذه
بالمنلل

الخميس

اإلربعاء

الحصة  -اللصل
اللترة اللمنية

التقويم

الوسائل

الزمن
5د

عرض مرئي


تتابع المع مة الطالبات
أثناء تقسيم
المجموعات وتناقشهم

شرائح الكترونية

5د

خدل عرض المادة
المعرفة .

تجارب عملية



ناقشي الطالبة أثناء
عرض المادة المعرفية
.



ع ي دقة تعداد
 1431هـ .



ع ي ليادة سكات
المم كة بشكل كبير
بيت عامي  1394هـ
 1431 -هـ .



حل ورقة النشاط



اكتبي في حدود
سطريت عت العدقة
بيت اإلمت وليادة نمو
السكات .



حل ورقة النشاط

سبورة ذكية

كتاب الطالبةأوالنشاط

األقالم الملونة

أوراق نشاط وبطاقة عمل
ورقية لكل مجموعة

حل باقي تدريبات الكتاب بالدفتر

11د

6د

6د

6د

6د

1د

المعلمة ال تلجأ إلى الضرب أوالً ألنه ممنوع نظاميا ً ثم ألنه أسلوب غير تربوي في العملية التعليمية ،فالضرب
يقضي على شخصية الطالبة ويولد في نفسها الخوف والجبن وكراهية المعلمة وبغض مادتها

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
هللاه 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 عبدهللا ” 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

