اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

..............................................

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالالالل ليوالالروا ر الالاالا -أو نسالالا فالالاهميل لالالدورهم فالالا الحيالالاة
واعيل بعقيدتهم مدافعيل عنها وعامليل فا ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر الرورية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا وا تماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فا المملكة ويدفع هذه الخطط مل نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يرتغا مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يرتغالالا مصاللحة الجماعالالة باإلفالالادة ممالالا يتعلمالاله
األفراد لتطوير المجتمع بصورتيل :
أ ) مراشالالالالالالالالالالالالالالالالرة و لالالالالالالالالالالالالالالالال مالالالالالالالالالالالالالالالالل

خالالالالالالالالالالالالالالالالالل اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالهام فالالالالالالالالالالالالالالالالا اإلنتالالالالالالالالالالالالالالالالا والتنميالالالالالالالالالالالالالالالالة .

ل ) غير مراشرة و ل مل خالل القضا على األمية ونور الوعا
لدى ميع أبنا األمة بوكل يضمل لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية فا بنا مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

 -1تمكيل العقيدة اإلسالمية فا نفس الطالرة و علها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها وتنمية محرة هللا وتقواه وخويته فا قلره.
 -2تزويدها بالخررات والمعارف المالئمة لسنه حتى تلم باألصول العامة والمرادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 -3توويقها إلى الرحث عل المعرفة وتعويدها التأمل العلما.
 -4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالرة وتعهدها بالتو يه والتهذيب.
 -5تربيتها على الحياة اال تماعية اإلسالمية التا يسودها اإلخا والتعاون وتقدير الترعة وتحمل المسؤولية.
 -6تدريرها على خدمه مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
 -7حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التا تنتما إليها واستئناف السير فا طريق العزة والمجد.
 -8تعويدها االنتفاع بوقتها فا القرا ة المفيدة واستثمار فراغها فا األعمال النافعة وتصريف نواطها بما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
 -9تقوية وعا الطالرة لتعرف – بقدر سنه – كيف توا ه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والمرادئ الدخيلة.
 -10إعدادها لما يلا هذه المرحلة مل مراحل الحياة .

اهداف مادة التربية االجتماعية
 -1تتعرف بعض سنل هللا فا الكون والحياة.
 -2تتأمل فا الظاهرات الطريعية والرورية فا الريئة وتستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
 -3تتعرف قصص بعض األنريا والرسل عليهم السالم.
 -4تتعرف وانب مل سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفا الراشديل لإلقتدا بها.
 -5ترسخ لديها الوعور باالنتما لألمة اإلسالمية وتعتز بها.
 -6تتدرل على آدال الحوار ومهاراته.
 -7تتعرف أمثلة مل الوورى فا عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفا الراشديل.
 -8تعا ما لها مل حقوق وما عليها مل وا رات تجاه أسرتها ومدرستها ومجتمعها .
 -9تنما اآلدال والقيم اإلسالمية لديها.
 -10تتعرف وانب مل تاريخ وطنها المملكة العربية السعودية .
 -11تعتز بانتمائها لوطنها المملكة العربية السعودية.
 -12تتعرف وانب مل غرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
 -13تدرك بعض الموكالت التا توا هها على مستوى أسرتها ومجتمعها.
 -14تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية وتدرك الصالت فيما بينها.
 -15تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية فا الدراسات اال تماعية وتوظفها فا مواقف ديدة.
 -16تنما إحساسها بأهمية الريئة والمحافظة عليها.
 -17تكّون لديها اتجاه إيجابا نحو العمل.
 -18تنما مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
 -19تعا أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
 -20تنما عادات االستهالك الرشيد فا كافة المجاالت.

توزيع منهج مادة
األسروع 1442/6/4هال
1
األسروع

5
األسروع

9
األسروع

13

الوحدة السادسة الدرس األول الموقع
الدرس الثانا مظاهر التضاريس
1442/7/2هال

1442/7/6هال

الوحدة السابعة الدرس السابع المياه -
الدرس الثامل النفط والغاز والمعادن
1442/8/1هال

1442/8/5هال

الوحدة الثامنة الدرس الثانى عور
اإلنجاز الذاتا
الدرس الثالث عور العمل واإلنتا
1442/8/29هال

1442/9/3هال

الدرس الثامل عور التنمية التعليمية
الدرس التاسع عور التنمية اال تماعية

األسروع 1442/10/11هال

17
18

1442/6/8هال

1442/10/22هال

استكمال الررامج العال ية للمتعلميل
غير المتقنات لمعايير التقويم

(اال تماعيات)

األسروع 1442/6/11هال
2
األسروع

6
األسروع

10
األسروع

14

للصف ( ثالث متوسط) – الفصل الدراسا الثانا

1442/6/15هال

تابع الدرس الثانا مظاهر
التضاريس الدرس الثالث المناخ
1442/7/9هال

1442/7/13هال

تابع الدرس الثامل النفط والغاز
والمعادن  -الدرس التاسع الصناعة
والتجارة
1442/8/8هال

1442/8/12هال

الدرس الرابع عور االقتصاد الوطنا
الدرس الخامس عور الموكالت
االقتصادية
1442/9/10هال
1442/9/6هال
الدرس العورون تنمية ال ِر ْنيَة
األساسية
تابع الدرس العورون تنمية الرِ ْنيَة
األساسية

األسروع 1442/6/18هال
3
األسروع

7
األسروع

11
األسروع

15

1442/6/22هال

الدرس الرابع توزيع السكان -
الدرس الخامس تركيرة السكان
1442/7/16هال

1442/7/20هال

الدرس العاشر السياحة  -الدرس
الحادي عور تنمية الموارد
والمحافظة عليها
1442/8/15هال

1442/8/19هال

تابع الدرس الخامس عور الموكالت
االقتصادية
تقويم الوحدة الثامنة
1442/9/13هال

األسروع

4
األسروع

8
األسروع

12

1442/9/17هال

األسروع

الدرس الحادي والعورون السالمة
ومجاالتها – تقويم الوحدة التاسعة

16

بداية الدراسة للطالل للفصل الدراسا الثانا 1442/06/04هال 2021/01/17 -م
1442/09/17هال 2021/04/29 -م
بداية إ ازة عيد الفطر
1442/10/06هال 2021/05/23 -م
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
1442/10/11هال 2021/05/31 -م
بداية اخترار الفصل الدراسا الثانا
1442/10/22هال 2021/06/03 -م
بداية إ ازة نهاية العام

1442/6/25هال

1442/6/29هال

الدرس السادس عدد السكان  -تقويم
الوحدة السادسة
1442/7/23هال

1442/7/27هال

تابع الدرس الحادي عور تنمية
الموارد والمحافظة عليها  -تقويم
الوحدة السابعة
1442/8/22هال

1442/8/26هال

تابع الدرس الخامس عور الموكالت
االقتصادية
تقويم الوحدة الثامنة
1442/10/6هال

1442/10/8هال

تمارين عامة

الصف
أساليب وطرق التدريس

الثالث المتوسط

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

التمهيد

ما هو الموقع الفلكا؟

 أن تعرف الطالبة الموقع







المفردات الجديدة

الموقع الفلكي – اإلقليم  -مدار السرطان

موضوع الدرس

الدرس األول :الموقع

األهداف السلوكية



المادة

الدراسات االجتماعية

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

الموقع الفلكي وخصائصه :

تقع المملكة العربية السعودية بيل دائرتا العالالر  ○16َ 17و  ○32 َ 14در الالة
الفلكي للمملكة العربية
شمال خط االستوا على مدار أكثر مل  16در ة عرضالالية وبالاليل خطالالا الطالالول
السعودية
 ○34 َ 35و  ○55 َ 40شرق خط رينتش لتمتد أكثر مالالل  21در الالة مالالل خطالالوط
الطول.
أن توضح الطالبة أبرز
وإ ا كانت خطوط الطول ت ُ ْعنَى بتحديد موقع المكان بتقاطعها مع دوائالالر العالالر
خصائص المملكة العربية
فإنها كذل تفيد فا معرفة الوقت.
وأما دوائر العر التا توترك مع خطوط الطول فا تحديد موقالالع المكالالان فهالالا
السعودية فيما يتعلق بدرجة تفيد كذل فا معرفة بعد المكان عل خط االستوا وتحديد زاويالالة سالالقوط أشالالعة
الومس عليه ولذل فها مهمة دا ا فا معرفة نوع المناخ السائد.
الحرارة
مل أبرز خصائص المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرحة الحرارة اآلتا
أن تحدد الطالبة موقع
 -١تقع معظم مساحة المملكة العربية السعودية فا العالالرو المداريالالة الحالالارة
وتتأثر بثالثة أقاليم مناخية ها
المملكة العربية السعودية
اإلقليم المداري شالالره الموسالالما فالالا المرتفعالالات الجنوبيالالة الغربيالالة وهالالو معتالالدل
الحرارة فا الصيف وبارد فا الوتا مع أمطار صيفية .وهو الذي ينحصر بالاليل
على الخريطة.
دائرتا عر  17ا  ○16و  ○18در ة شماالا.
أن تشرح الطالبة فائدة
اإلقليم الصحراوي الحار والجاف صيفا ا والرارد الممطر أحيانا ا شتا .
وهو يغطا معظم مساحة المملكة ويعد هالالو األكثالالر اتسالالاعا ا وتالالأثيراا ويقالالع بالاليل
خطوط الطول ودوائر
دائرتا العر  ○18و  ○30در ة شماالا.
العرض
اإلقليم المعتدل ويتأثر بمناخ الرحر المتوسط وهو حالالار الالاف صالاليفا ا دافال ممطالالر
○30
شتا ا ويكون فا المناطق الومالية الغربية وينحصر بيل دائرتا العر
أن تميز الطالبة مكان مدار و َ ○32 24شماالا.
 - ٢يمالالر مالالدار السالالرطان بوسالالط المملكالالة العربيالالة السالالعودية تقريرالا ا عنالالد در الالة
السرطان الذي يمر بوسط
العر  ○٢َ ََ٠شماالا وهو آخر نقطالالة تتعامالالد عليهالالا أشالالعة الوالالمس فالالا 21
المملكة العربية السعودية
يونيو مل كل عام. .
التقويم الختامي

• حل أنشطة الكتاب رقم  1ص 16

إجراءات التعليم و التعلم

تبدأ المعلمة الدرس بعرض خريطة المملكة
العربية السعودية على البروجيكتور وتوضيح
مكانها وحدودها على الخريطة.
توضح المعلمة خطوط الطول ودوائر العرض
للطالبات من على الخريطة والتي تحدد موقع
المملكة العربية السعودية.
تشرح المعلمة فوائد خطوط الطول ودوائر
العرض
تناقش المعلمة الطالبات حول أبرز خصائص
المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بدرحة
الحرارة
تطلب المعلمة من الطالبات مالحظة الصور
الموجودة بالدرس والتعليق عليها
تعرض المعلمة مكان مدار السرطان الذي يمر
بوسط المملكة العربية السعودية
تعقب المعلمة بعد شرح الدرس والتعليق على
استجابات الطالبات وتجيب على استفساراتهم،
وتوضيح أهم األفكار التي جاءت في الدرس
الواجب المنزلي

الخميس

تقويم الهدف

ﺱ عرفي الموقعع الفلكعي
للمملكعععععععة العربيعععععععة
السعودية
ﺱ وضحي أبرز خصائص
المملكعععععععة العربيعععععععة
السعععودية فيمععا يتعلععق
بدرجة الحرارة
ﺱ حععددي موقععع المملكععة
العربية السعودية علعى
الخريطة
ﺱ اشرحي فائعدة خطعوط
الطول ودوائر العرض
ﺱ أيععععزي مكععععان مععععدار
السعععرطان العععذي يمعععر
بوسط المملكة العربيعة
السعودية

حل أسئلة الكتاب المتعلقة بالدرس

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي االجتماعيات
لعام  1442ـه للفصل الدراس ن
الثان
ي
ي
تحضي  +توزي ع  +أهداف
أنواع التحاضي
االسياتيجيات الحديثة +التعلم النشط الجديد  +ر
ر
وحدات ر
اسياتيجيات التعلم النشط
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد +
+الوحدات العرضية
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  100ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________

الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025

