معلم المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

1

يحترم القيم اإلسالمية والثقافية للمجتمع السعودي المسلم.
يكتسب التلميذ مشاعر االنتماء نحو األسرة والوطن.
ينمي التلميذ مفهوم الذات اإليجابي.
ينمي التلميذ قدرته على التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين بإيجابية.
يكتسب التلميذ بعض المهارات االجتماعية األساسية المناسبة لمختلف المواقف االجتماعية.
يدرك التلميذ حاجاته الجسمية واالجتماعية من خالل تنمية عادات صحية في اللعب ،واألكل والملبس.
ينمي التلميذ إحساسه بالمسؤولية ،واالعتماد على النفس.
ينمي التلميذ حصيلته اللغوية المتعلقة بالنواحي االجتماعية من أجل تلبية احتياجاته ،ورغباته بطريقة مقبولة حسب
المعايير االجتماعية.
يوسع التلميذ من نطاق خبراته االجتماعية ،وتشجيعه على تكوين العالقات المثمرة مع اآلخرين.
معرفة التلميذ لمكونات األسرة.
احترام التلميذ والديه وكبار السن.
يحسن التلميذ من تعامله مع اإلخوة واألخوات.
مشاركة التلميذ أسرته في أنشطتهم المختلفة.
محافظة التلميذ على خصوصية األسرة.
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يحافظ على األدوات واألجهزة المنزلية.
يقوم ببعض األنشطة المنزلية الروتينية.
يتحلى بآداب المجلس.
يلتزم بآداب الزيارة.
يتعرف على لغة الجسد اإليجابية والسلبية.
يتأدب بآداب اللعب والمزاح.
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األحد 1441/1/2
األحد 1441/1/9
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األحد 1441/1/30
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األحد 1441/4/18
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توزيع منهج مادة التربية االجتماعية للصف للصف الثالث المتوسط
التاريخ
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الخميس 1441/1/6
التهيئة للدرس
الخميس 1441/1/13
عالقتي بجيراني
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عالقتي بجيراني
الخميس 1441/1/27
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تعاملي مع اآلخرين
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الخميس 1441/2/25
تعاملي مع اآلخرين
الخميس 1441/3/3
تعاملي مع اآلخرين
الخميس 1441/3/10
مراجعة على ما سبق
الخميس 1441/3/17
لغة الجسد
الخميس 1441/3/24
لغة الجسد
الخميس 1441/4/1
لغة الجسد
الخميس 1441/4/8
لغة الجسد
الخميس 1441/4/15
مراجعة على ما سبق
الخميس 1441/4/22
مراجعة عامة
الخميس 1441/5/7
اختبارات

مالحظات

المادة

التربية االجتماعية

الثالث المتوسط

الصف

تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

يقيم التلميذ عالقة جيدة مع الجيران وجماعة المسجد.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

ما هي حقوق الجيران؟

الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج -
بالفصل  -أخرى.........

أساليب التدريس

االنشطة العملية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

االهداف السلوكية

يحفظ التلميذ أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم

يقوم المعلم بعرض أحاديث الرسول صلى هللا عليه
وسلم أمام التالميذ.

التي تتناول اإلحسان إلى الجار
يقوم التلميذ بمعرفة أهمية اإلحسان إلى الجيران.
يقوم التلميذ بمعرفة حقوق الجيران.

يقوم التالميذ بالتعرف على حقوق الجيران من خالل
شرح المعلم للدرس.

يستمع التلميذ إلى المعلم عند شرح الدرس ويصغي
إليه جيداً.
يحفظ التلميذ أحاديث الرسلو صلى هللا عليه وسلم
التي تتناول اإلحسان إلى الجار.

ايماءات

استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي – أخرى.............

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف

حفظ التلميذ أن من حقوق الجيران الحرص على
راحتهم وعدم إيذائهم ،ويقابلم بالبشاشة واالبتسام
وكذلك يشاركهم في أفراحهم وأحزانهم ويزورهم
ويرحب بهم عند زيارتهم له ويحسن إليهم ويياعدهم
في كل وقت ويقدم المال للمحتاج منهم

توجيه لفظي

الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5
المالحظات

َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/

اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

