االجتماعيات
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر

 .1تمكييييي العقيييييد اإلسيييي مية فيييي نفيييي
وخشيت ف قلب .

الطالبيييية وجعل ييييا ضييييابطة لسييييلوك وتصييييرفات

 .2تزويييييييييد الطالبيييييييية بييييييييالخبرات والمعييييييييارف الم ئميييييييية لسيييييييين
األساسية للثقافة والعلو .

وتنمييييية محبيييية هللا وتقييييوا

حتيييييييي يليييييييي باألصييييييييو العاميييييييية و المبيييييييياد

 .3تشويق الطالبة للبحث ع المعرفة وتعويد التأم والتتبع العلم .
 .4تنمية القدرات العقلية والم ارات المختلفة لدى الطالبة وتع د بالتوجي والت ذيب.
 .5تربية الطالبة عل الحيا االجتماعية اإلس مية الت يسودها اإلخاء والتعاو وتقدير التبعة وتح ّم المسؤولية.
 .6تدريب الطالبة عل خدمة مجتمع ووطن وتنمية روح النصح و اإلخ ص لوال أمر .
 .7حفز همة الطالبة الستعاد أمجاد أمت المسلمة الت ينتم إلي ا واستئناف السير ف طريق العز والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتفاع بوقت ف القراء المفيد واستثمار فراغ ف األعما النافعة لدين ومجتمع .
 .9تقوية وع الطالبة ليعرف بقدر سن كيف يواج اإلشاعات المضللة والمذاهب ال دامة و المباد الدخيلة
.11إعداد الطالبة لما يل هذ المرحلة م مراح الحيا .

 .1تس ف بناء شخصيت ا المؤمنة با هلل ربا وباإلس دينا ومن جا للحيا وبمحمد (صل هللا علية وسل ) نبيا ورسوال .
 .2تنم ثقت ا بمقومات األمة اإلس مية وتعزز االنتماء ل ا وتؤم بوحدت ا عل اخت ف أجناسي ا وألوان يا السيتعاد أمجادهيا
وتحقيق سيادت ا ف العال .
 .3ترتبط بتاريخ أمت ا وحضارت ا اإلس مية وتف سير النب ( صل هللا علية وسل ) وتتخيذ قيدو في الحييا ونسيتفيد مي
سير أس فنا الصالحي ف جوانب الحيا المختلفة.
 .4تكو إنسانا صالحا ملتز بآداب اإلس وتعاليم وقيمة.
 .5تعتز باالنتماء لليوط وت تبصير بميا لي مي أمجياد عريقية في اي الحضيار اإلسي مية وتتعيرف علي مالية مي مزاييا ج رافيية
وطبيعية واقتصادية وتعرف كيفية استثمارها والمحافاة علي ا.
 .6تعمق ايمانة بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتز بالواجبات ف ضوء الشريعة اإلس مية.
 .7تع مشك ت مجتمع ا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتستعد لإلس ا ف حل ا.
 .8تعرف المجتمعات العربية واإلس مية والعالمية وتدرك الوشائج والصي ت التي تيربط بعضي ا بيبعي ويعي حجي التحيديات
الت تواجة األمتي العربية واإلس مية.
 .9تتبصر بقدرات ا واستعداداتا الت انع هللا ب ا عليا وتنمي ا وتوج ا الوج ة المفيد المثمر .
 .11تتزود ببعي حقائق المواد االجتماعية ومفاهيم ا الم ئمة لسن ا الت تساعد ف التكيف مع مجتمعا وبيئتا وحياتيا المسيتقبلية
لمواكبة التطور المعرف والتقن .
 .11تع كيفية تفاع اإلنسا مع بيئت الت يعيش في ا ومدى تأثير ب ا وتأثير في ا والتأكيد عل مسؤولية المواط ف حمايت ا
والمحافاة علي ا.
 .12تنم قدرت ا التفكير العلم ف دراسة الاواهر الطبيعية والبشرية.
 .13تنم م ارات الحركية والعقلية وتوجي ا نحو استثمارها بشك ايجاب .
 .14تقدر قيمة العم بأنواع المختلفة وحاجة ب دها إل القوى الوطنية العاملة المدربة.
 .15تع أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها عل اإلنسا مع مراعا االلتزا بالمن ج الواع ف التعام مع ا.

معلومات عن المعلمة



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:
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الخمي

1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخمي

1441/6/2

األحد 1441/6/5
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1441/6/9
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الدروس

 توزيع السكانعدد 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

الصف  :الثالث المتوسط

المادة  :الدراسات االجتماعية والوطنية

اليو

األحد

التاريخ

الفص

( المكو )
موضوع الدر

الث ثاء



تذكر أعداد السكا ف
لسنوات الت حص
فيعا التعداد .



تصم خارطة مف و
تشتم غل فوائد
التعداد السكان



تقدر ج ود المملكة
ف االهتما بالتعداد
السكان .



تتعرف عل العوام
المؤثر ف توزيع
السكا .



تع مف و الكثافة
السكانية .

41 / /هـ

عدد السكا

االثني

األهداف

41 / /هـ

41 / /هـ

توزيع
السكا

 تعدد ث ثة عوام
المؤثر ف توزيع
السكا ف المملكة .


األربعاء

41 / /هـ

الخمي

41 / /هـ

األسبوع

تركيب
السكا

تسم انماط سكا
المملكة .



يدل م القرآ الكري
عل التركيب
السكان .



تصنف الفئات العمرية
لسكا المملكة .





يدرك اهمية فئة
الشباب ل مة .
تحدد أهمية معرفة
التركيب السكان .

تقرأ الرسو والبيانية
الخاصة بتركيب سكا
المملكة .

الفصل الدراسي  :الثاني

الوسيلة

الم ار

الوحدة  :سكان المملكة العربية
السعودية

آدا التقوي

إستراتيجية التدري

-1الترتيب()

قوم بتصمي خارطة

-2تحديد الهدف
( )
-3االتصال ( )

السبورة

-4اإللقاء ( )

ألقالم الملونة

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم ( )
-9الكتابة (
 -11القراءة (
)
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي
)

شرائح الباوربوينت

توضح في ا فوائد التعدد

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

( )

السكان .

(
( )
( )

تحدث ع العوام
المؤثر ف توزيع
السكا .

( )

ما هو مف و الكثافة
السكانية .

( )

اكتب فقر مختصر
ع انماط سكا المملكة
.

( )
( )
( )

( )

اكتب فقر مختصر
ع الفئات العمرية
لسكا المملكة .
اذكري اهمية فئة
الشباب ل مة .

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

