 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفلة ورعايتها تربيها إسالمية متكاملة ،في خلقها
وجسمها ،وعـقلها ،ولغـتـها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبها على إقامة الصالة ،وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات
الحركية.
 .4تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية ،لتحسن استخدام النعم وتنفع
نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 .7تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنه وخصائص
المرحــلة التي تمر بها وغــرس حب وطنها واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبها على االستفادة من أوقات
فراغها.
 .9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

أوالً :إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته من خالل التبصر باالثنيناث التاريخية
والظواهر الجغرافية.
ثانياً :التعرف على جوانب من تاريخ بعض الرسل واألنبياء عليهم السالم للعظة والعبرة من
سيرهم.
ثالثاً :الوعي بفقه سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم واتخاذه أسوة حسنة.
رابعاً :التعرف على أبرز االثنيناث المؤثرة في العالم.
خامساً :التعرف على األقليات المسلمة في العالم ومشكالتها.
سادساً :التعرف على أبرز القوى العالمية المعاصرة وتأثيرها على االثنيناث الدولية.
سابعاً :التعرف على أهم المنظمات الدولية واإلسالمية والعربية في الوقت الحاضر.
ثامناً :اكتساب المهارات والقيم واالتجاهات االيجابية التي تضمنتها وحدات المقرر
تاسعاً :التعرف على القضايا الوطنية ودور المملكة الريادي.
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مالحظات

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مسرد "الدراسات االجتماعية والوطنية  "5المستوى الخامس  -النظام الفصلي للتعليم الثانوي 3
حصص أسبوعيا
عنوان الوحدة :السكان والعمران
الحصة
األولى
الفصل
الثانية

المهارة

إستراتيجية
التدريس

السكان – العوامل
الطبيعية التي تؤثر
في توزيع السكان

بيان أهمية دراسة السكان.
ذكر أهداف التعداد السكاني.
شرح العوامل الطبيعية التي تؤثر في
توزيع السكان.

التوضيح
التذكر
اإلفاضة

التعلم التعاوني

العوامل البشرية
التي تؤثر في توزيع
السكان

تعداد العوامل البشرية التي تؤثر في
توزيع السكان.

المرونة

خرائط المفاهيم

تصنيف الدول حسب نموها السكاني.
شرح العوامل المؤثرة في المواليد
والوفيات.

التصنيف
اإلفاضة

مهارة تفكير

المكون

الثالثة
النمو السكاني

الهدف

معلمة المادة:

اإلجراءات

أداة التقويم

ص  ،16ص 19
كتاب الطالبة

أوراق قياس

ص  22كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

ص  26كتاب
الطالبة

أوراق قياس

مديرة المدرسة:

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات
اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
سعر المادة على سي دي  20لاير

سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
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
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
)اي بان(
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
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

