معلمة املادة

أ....................................... /

توزيع منهج مادة ( المهارات النفسية واالجتماعية ) للصف ( الثالث الثانوي أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

األسبو
ع

0443/5/7هـ 0443/5/00ه األسبوع 0443/5/04هـ 0443/5/01ه
ـ
ـ

األسبوع

0443/6/01هـ 0443/6/06ه
ـ

أوال  :المهارات االجتماعية
ثانيا  :نماذج للمهارات االجتماعية
األسبوع

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

أوال  :ماهية النمو اإلنساني
ثانيا  :مرحلة الطفولة

تحمل المسئولية
األسبوع

0443/6/16هـ

األسبوع

ماهية القدرة العقلية العامة والقدرات
العقلية الخاصة (الذكاءات)
الميول والتوجيه المهني
األسبوع

0443/7/14هـ

0443/7/11هـ

األسبوع

0443/1/1هـ 0443/1/6هـ

ثانيا  :الدوافع المكتسبة
األسبوع

ثالثا  :اآلثار المصاحبة لالنفعاالت
السلبية ووسائل ضبطها
األسبوع

0443/7/03هـ 0443/7/04ه
ـ
ماهية الصحة النفسية
االضطرابات النفسية

األسبوع

0443/1/00ه
0443/1/9هـ
ـ
تابع أهم المشكالت االجتماعية في
المجتمع السعودي

المشكالت االجتماعية
أهم المشكالت االجتماعية في
المجتمع السعودي

مالحظات

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

األسبوع

ماهية التفكير وأنواعه
وتطبيقاته

مفهوم الذات
تقدير الذات
األسبو
ع

0443/7/0هـ 0443/7/7هـ

ماهية الدوافع وكيفية تأثيرها
في السلوك

ثالثا  :مرحلة المراهقة
رابعا  :مرحلة الرشد

أوال  :ماهية االنفعال وخصائصه
ثانيا  :تصنيفات االنفعاالت
اإليجابية والسلبية

ثالثا  :إدارة الدوافع وتوجيهها

0443/6/03هـ

0443/6/5هـ 0443/6/9هـ

األسبوع

0443/5/10هـ

0443/5/15ه
ـ

0443/6/09هـ 0443/6/10ه
ـ
وشروطه وأهم نظرياته
ماهية التعلم
الفعالة
المبادئ الرئيسية لعملية التعلم
والتطبيقات التربوية لنظريات التعلم

األسبوع

0443/7/07هـ 0443/7/10ه
ـ
التعامل مع االضطرابات النفسية
والضغوط الحياتية

األسبوع

0443/1/13ه
ـ

0443/1/06هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ

معلمة المادة:

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ.......................................................................... /

أ......................................................................../

أ............................................................................./

املادة

موضوع الدرس

التمهيد

احلصة

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل

المهارات النفسية واالجتماعية

⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

الفصل
مجسمات ⃝

األهداف السلوكية
أن توضحححححححب ال البحححححححة ماهيحححححححة
المهارات
أن تحدد ال البة أنواع المهارات

 ماهية المهارات :
المهارة هي التمك م إنجاز مهمة بكيفية محددة ودقة متناهية .
 أنواع المهارات :
 -2المهارات الوجدانية
 -1المهارات المعرفية
 -4المهارات الحياتية
 -3المهارات السلو ية الحر ية
 -5المهارات االجتماعية
 المقصود بالمهارات االجتماعية :
أنماط سلو ية يجب توافرهحا لحدى الفحرد ليسحت يع التفاعحل االجتمحاعي
مع اآلخري بالوسايل اللفظية وغير اللفظية وفقا لمعايير المجتمع .
 المحددات األساسية للمهارات االجتماعية :
 -2اإلثابة والتعزيز  -3التواصل
 -1التو يد
 -5المعرفة االجتماعية  -6عرض وتقديم ال ات
 -4التعاط
 تصني المهارات االجتماعية :
 -2المهارات التفاعلية
 -1مهارات الوعي بال ات
 -3مهارات حل المشكالت
 أهمية المهارات االجتماعية :
يلعب التفاعل االجتماعي دروا مهما في عملية النمحو االجتمحاعي فهحو
يزيححد األفححراد بتبححرات تعليميححة عديححدة تسححاعدهم علححت تعلححم المهححارات
االجتماعية والمهارات اللغوية والحر ية وطرق التعبير ع المشاعر
 الر ايز التي يقوع عليها ا تساا المهارات االجتماعية :
 -3جماعة الرفاق
 -1األسرة  -2المدرسة
 أهمية ا تساا وتنمية المهارات االجتماعية ... :
 التدريب علت المهارات االجتماعية ... :
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝
⃝

أن تعححححححدد ال البححححححة المححححح حددات
األساسية للمهارات االجتماعية
أن تصححححن
االجتماعية

ال البححححة المهححححارات

أن تسححححححتنت ال البححححححة أهميححححححة
المهارات االجتماعية
أن تح ح ر ال البحححة الر حححايز التحححي
يقححوع عليهححا ا تسححاا المهححارات
االجتماعية
أدوات التقويم
التقويم الختامي

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ما المهارات االجتماعية ؟
احملتوى وعرض الدرس

أن تبححححححي ال البححححححة المقصححححححود
بالمهارات االجتماعية

التاريخ

متابعة حل أنشطة الكتاب

األنشطة

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

تقويم اهلدف
وضحي ماهية المهارات

○حل المشكالت
○اال تشاف واالستقصاء
نشاط ص 91

أتتيل ثم أ تب ي
سأتصرف ... :

○العص

ال هني

○ ..................................الترايط ال هنية
..................................
..................................
..................................
..................................

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

○التعلم ال اتي

حددي أنواع المهارات

بينحححححي المقصحححححود بالمهححححححارات
االجتماعية
عححححددي المححححححددات األساسحححححية
للمهارات االجتماعية
صنفي المهارات االجتماعية

○التعلم التعاوني

اسحححححتنتجي أهميحححححة المهحححححارات
االجتماعية

○أخرى............

اذ ري الر ايز التي يقوع عليها
ا تساا المهارات االجتماعية

األنش ة ⃝

الواجبات المنزلية ⃝

الواجب المنزلي

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
لل لب م داخل المملكة يمكنك اإلتصال علت رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  53ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحم العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض

 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساا االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

