تحضير مادة

االجتماعيات
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة وحدات الملك عبد هللا

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 للحيااة وبمحماد صال

 .1تسهم في بناء شخصيتها المؤمنة باا
هللا علية وسلم) نبيا ورسوال .
 .2تنماي ثقتهااا بمقومااات اإلمااة االساادمية وتااالل االنتمااء لهاااا وتااؤمت بوحاادتها علا اخااتدف
أجناسها وألوانها ا الستاادة أمجادها وتحقيق سيادتها في الاالم.
 .3تاارتبط بتاااريت أمتهااا وحضااارتها االساادميةا وتلهاام ساايرة النبااي صاال هللا عليااة وساالم)
وتتخذه قدوة في الحياة ا ونستليد مت سير أسدفنا الصالحيت في جوانب الحياة المختللة.
 .4تكوت إنسانا صالحا ملتلم بآداب االسدم وتااليمه وقيمة.
 .5تاتل باالنتماء للوطت وتتبصر بما له مت أمجاد عريقة في ظل الحضاارة االسادمية وتتاارف
علا مالااة ماات ملايااا جطرافيااة وطبيايااة واقتصااادية ا وتااارف كيليااة اسااتثمارها والمحافظااة
عليها.
 .6تاماااق ايماناااة بمبااادأ الشاااورح وممارساااة الحقاااوق ويلتااالم بالواجباااات فاااي ضاااوء الشااارياة
االسدمية.
 .7تاي مشكدت مجتماها الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةا وتستاد لإلسهام في حلها.
 .8تااارف المجتماااات الاربيااة واالساادمية والاالميااةا وتاادرك الوشااا ت والصاادت التااي تااربط
باضها بباض ا وياي حجم التحديات التي تواجة اإلمتيت الاربية واالسدمية.
 .9تتبصاار بقاادراتها واسااتاداداتا التااي انااام هللا بهااا عليااا وتنميهااا وتوجههااا الوجهااة الملياادة
المثمرة.
تتلود بباض حقا ق الماواد االجتماعياة وملاهيمهاا المد ماة لسانها التاي تسااعد فاي
.11
التكيف مع مجتماا وبي تا وحياتا المستقبلية لمواكبة التطور المارفي والتقني.
تاي كيلية تلاعل االنسات مع بي ته التي يااي فيهاا ومادح تاهثيره بهاا وتاهثيره فيهاا
.11
والتهكيد عل مسؤولية المواطت في حمايتها والمحافظة عليها.
تنمي قدرتها التلكير الالمي في دراسة الظواهر الطبياية والبشرية.
.12
تنمي مهاراته الحركية والاقليةا وتوجيهها نحو استثمارها بشكل ايجابي .
.13
تقاادر قيمااة الاماال بهنواعااه المختللااةا وحاجااة بددهااا إلاا القااوح الوطنيااة الااملااة
.14
المدربة.
تاي أهمية االتصااالت الحديثاة وأثرهاا علا االنساات ا ماع مراعااة االلتالام باالمنهت
.15
الواعي في التاامل ماها.
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المرورية
اإلنسان والبيئة
مفهوم التقنية
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عدد السكات – توليع السكات – تركيب السكات  -تقويم الوحد ة

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
 تتعرف على سكان المملكة وتوزيعهم .


تتعرف على تركيب سكان المملكة .

 تعرف عدد سكان المملكة السعودية .


تفرق بين فئات العمر المختلفة لسكان المملكة

األسئلة األساسية

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية )
الفكرة الكبرى :

رفع وتعزيز الروح الوطنية واالنتماء لوطنه الغالي
ستفهم المتعلمات أن :
 تنوع سكان المملكة العربية السعودية بين البدو والحضر ويزدادععد السكان بطريقة واضحة .
 هناك توزيع للسكان في المملكةالعربية السعودية يتناسب معمسااحتها
 معالجة األخطاء التي تقع مثل الخلط بين عدد السكان وتركيبهاوتوزيعها

 ما سكان المملكة ؟ وماهو توزيعهم ؟
 ماهو تركيب سكان المملكة ؟


ماعدد سكان المملكة السعودية؟

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
سيكون المتعلمات قادرات على

ستعرف المتعلمات
 عدد السكات

 التعرف على تركيب سكان المملكة .

 توليع السكات

 التعرف عدد سكان المملكة السعودية .

 تركيب السكات



 تقويم الوحد ة



التفرقة بين فئات العمر المختلفة لسكان المملكة .
تكوين اتجاه ايجابي نحو حب بالدي

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

 كتابة قصة تابير عت سكات المملكة الاربية الساودية .
 كتابة تقرير عت سكات المملكة الاربية الساودية .
 عمل مطوية تبيت سكات المملكة الاربية الساودية .





تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي
يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )

-

من خالل األدلة التالية :
النشاط المنزلي .
كتابة تلخيص .




* اختبارات فجائية قصيرة .
* اختبارات طويلة .

* تذكير اكاديمي
* المالحظات

* المفكرات

والمعلماتوالتعلم
المعلمين التعليم
األخوة خبرات
الخطوة : 3
س االم اعلايكم اورحمة َ
هللاه اوبا ار اكاته
ال ّ

األنشطة التعليمية التعلمية
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الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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

