مادة الدراسات االجتماعية
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

 .1تمكيييا العقيييدة ايسيييمية ييط نبييو الطالبيية وجعلوييا ضييابطة لسييلوك وتصيير ات ا وتنمييية محبيية
ط قلب .

وتقييوا و شيييت

 .2تزوييييييد الطالبييييية بيييييال برات والمعيييييارف الميألمييييية لسييييين ا حتيييييي يليييييم با صيييييو العامييييية و المبييييياد ا ساسيييييية
للثقا ة والعلوم.
 .3تشويق الطالبة للبحث عا المعر ة وتعويد التأم والتتبع العلمط.
 .4تنمية القدرات العقلية والموارات الم تلبة لدى الطالبة وتعود بالتوجي والتوذيب.
 .5تربية الطالبة علي الحياة االجتماعية ايسيمية التط يسودها اي اء والتعاوا وتقدير التبعة وتح ّم المسؤولية.
 .6تدريب الطالبة علي دمة مجتمع ووطن وتنمية روح النصح و اي يص لوالة أمر .
 .7حبز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمت المسلمة التط ينتمط إليوا واستألناف السير ط طريق العزة والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتباع بوقت

ط القراءة المبيدة واستثمار راغ

ط ا عما النا عة لدين ومجتمع .

 .9تقوية وعط الطالبة ليعرف بقدر سن كيف يواج ايشاعات المضللة والمذاهب الودامة و المباد الد يلة
 .10إعداد الطالبة لما يلط هذ المرحلة ما مراح الحياة.
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تسوم ط بناء ش صيتوا المؤمنة با هلل ربا وبايسيم دينا ومنوجا للحياة وبمحمد (صلي علية وسلم) نبيا ورسوال .
تنمط ثقتوا بمقومات ا مة ايسيمية وتعزز االنتماء لواا وتؤما بوحدتوا علي ا يتيف أجناسيوا وألوانويا ا السيتعادة أمجادهيا وتحقييق
سيادتوا ط العالم.
ترتبط بتاريخ أمتوا وحضارتوا ايسيميةا وتبوم سيرة النبط ( صلي علية وسلم) وتت ذ قدوة ط الحياة ا ونستبيد ما سير أسي نا
الصالحيا ط جوانب الحياة الم تلبة.
تكوا إنسانا صالحا ملتزم بآداب ايسيم وتعاليم وقيمة.
تعتز باالنتماء للوطا وتتبصر بما ل ما أمجياد عريقية يط اي الحضيارة ايسييمية وتتعيرف عليي مالية ميا مزاييا جعرا يية وطبيعيية
واقتصادية ا وتعرف كيبية استثمارها والمحا اة عليوا.
تعمق ايمانة بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات ط ضوء الشريعة ايسيمية.
تعط مشكيت مجتمعوا الثقا ية واالجتماعية واالقتصاديةا وتستعد لإلسوام ط حلوا.
تعرف المجتمعات العربية وايسيمية والعالميةا وتدرك الوشاألج والصيت التط تربط بعضوا ببعض ا ويعط حجم التحيديات التيط تواجية
ا متيا العربية وايسيمية.
تتبصر بقدراتوا واستعداداتا التط انعم بوا عليا وتنميوا وتوجووا الوجوة المبيدة المثمرة.
تتزود ببعض حقاألق المواد االجتماعية ومباهيموا الميألمة لسنوا التط تساعد ط التكيف مع مجتمعيا وبيألتيا وحياتيا المسيتقبلية لمواكبية
التطور المعر ط والتقنط.
تعط كيبية تباع اينسياا ميع بيألتي التيط يعييا يويا وميدى تيأثير بويا وتيأثير يويا والتأكييد عليي مسيؤولية الميواطا يط حمايتويا
والمحا اة عليوا.
تنمط قدرتوا التبكير العلمط ط دراسة الاواهر الطبيعية والبشرية.
تنمط موارات الحركية والعقليةا وتوجيووا نحو استثمارها بشك ايجابط .
تقدر قيمة العم بأنواع الم تلبةا وحاجة بيدها إلي القوى الوطنية العاملة المدربة.
تعط أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها علي اينساا ا مع مراعاة االلتزام بالمنوج الواعط ط التعام معوا.

معلومات عا المعلمة

 االسم:
 المؤه :
 الت صص:
 الصبوف التط تدرسوا:
 مواد التدريو:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرو

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منوج مادة الدراسات االجتماعية ثالث متوسط
ا سبوع

التاريخ
ما

إلي

1
2
3
4
5
6
7
8

ا حد 1442/6/4هي
ا حد 1442/6/11هي
ا حد 1442/6/18هي
ا حد 1442/6/25هي
ا حد 1442/7/2هي
ا حد 1442/7/9هي
ا حد 1442/7/16هي
ا حد 1442/7/23هي

ال ميو 1442/6/8هي
ال ميو 1442/6/15هي
ال ميو 1442/6/22هي
ال ميو 1442/6/29هي
ال ميو 1442/7/6هي
ال ميو 1442/7/13هي
ال ميو 1442/7/20هي
ال ميو 1442/7/27هي

9

ا حد 1442/8/1هي

ال ميو 1442/8/5هي

10

ا حد 1442/8/8هي

ال ميو 1442/8/12هي

11

ا حد 1442/8/15هي

ال ميو 1442/8/19هي

12

ا حد 1442/8/22هي

ال ميو 1442/8/26هي

13

ا حد 1442/8/29هي

ال ميو 1442/9/3هي

14

ا حد 1442/9/6هي

ال ميو 1442/9/10هي

15
16
18-17

ا حد 1442/9/13هي
الثيثاء 1442/10/6هي
ا حد 1442/10/11هي

ال ميو 1442/9/17هي
ال ميو 1442/10/8هي
ال ميو 1442/10/22هي

الدروو
الوحدة السادسة :الدرو ا و  :الموقع  -الدرو الثانط :مااهر التضاريو
تابع الدرو الثانط :مااهر التضاريو  -الدرو الثالث :المناخ
الدرو الرابع :توزيع السكاا  -الدرو ال امو :تركيبة السكاا
الدرو السادو :عدد السكاا  -تقويم الوحدة السادسة
الوحدة السابعة  :الدرو السابع :الميا  -الدرو الثاما :النبط والعاز والمعادا
تابع الدرو الثاما :النبط والعاز والمعادا  -الدرو التاسع:الصناعة والتجارة
الدرو العاشر :السياحة  -الدرو الحادي عشر :تنمية الموارد والمحا اة عليوا
تابع الدرو الحادي عشر :تنمية الموارد والمحا اة عليوا  -تقويم الوحدة السابعة
الوحدة الثامنة  :الدرو الثاني عشر :اينجاز الذاتط
الدرو الثالث عشر :العم واينتاج
الدرو الرابع عشر :االقتصاد الوطنط
الدرو ال امو عشر :المشكيت االقتصادية
تابع الدرو ال امو عشر :المشكيت االقتصادية
تقويم الوحدة الثامنة
الوحدةالتاسعة :الدرو السادو عشر :مبووم التنمية ومجاالتوا
الدرو السابع عشر :التنمية الصحية
الدرو الثاما عشر :التنمية التعليمية
الدرو التاسع عشر :التنمية االجتماعية
الدرو العشروا :تنمية البِ ْنيَة ا ساسية
تابع الدرو العشروا :تنمية البِ ْنيَة ا ساسية
الدرو الحادي والعشروا :السيمة ومجاالتوا – تقويم الوحدة التاسعة
مراجعة عامة
اال تبارات

ميحاات

المادة  -الصف
التويألة والتمويد
مصادر التعلُّم
(الوساأل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدراسات االجتماعية 3م

موضوع الدرو

الدرو ا و  :الموقع

ما هو الموقع الفلكي؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاونط

نواتج التعلم الم طط لوا (ا هداف)

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
البص

االثنيا

ا حد

نشاط إثراألط

إجراءات تحقيق النواتج ما المعلم والمتعلم

عر ط الموقع البلكط للمملكة العربية السعودية

تقويم قبلط

تنبيذ حقيبة اينجاز
 Oاال تبارات الشبوية  Oاال تبارات التحريرية  Oالميحاة  Oالمناقشة

حددي موقع المملكة العربية السعودية
علي ال ريطة

طوط الطو ودواألر

اشرحط األدة
العرض

تقويم بناألط

الرجوع إلي مصادر البحث وجمع معلومات إثراألية عا الدرو
أح أسأللة تقويم الدرو وا نشطة المصاحبة

التقويم

تقويم تامط

تعقب المعلمة بعد شرح الدرو والتعليق علي استجابات الطالبات وتجيب
علي استبساراتوما وتوضيح أهم ا كار التط جاءت ط الدرو

أنشطة ملف اينجاز
أدوات التقويم

الثيثاء

❑شراألح إلكترونية
❑عرض مرألط
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والبليا
❑تبكير ناقد (ابداعط) ❑استقصاء ❑عصف ذهنط ❑التواص اللعوي التقويم البناألط ❑االكتشاف المباشر ❑أ رى........... :

▪ الطالبييية الموقيييع البلكيييط للمملكييية تبدأ المعلمة الدرو بعرض ريطة المملكة العربية السعودية علي
البروجيكتور وتوضيح مكانوا وحدودها علي ال ريطة.
العربية السعودية
▪ أا توضييح الطالبيية أبييرز صيياألص
المملكييية العربيييية السيييعودية يميييا توضح المعلمة طوط الطو ودواألر العرض للطالبات ما علي ال ريطة
والتط تحدد موقع المملكة العربية السعودية.
يتعلق بدرجة الحرارة
▪ أا تحيييدد الطالبييية موقيييع المملكييية تشرح المعلمة واألد طوط الطو ودواألر العرض
العربية السعودية علي ال ريطة.
▪ أا تشييرح الطالبيية األييدة طييوط تناقا المعلمة الطالبات حو أبرز صاألص المملكة العربية السعودية يما
يتعلق بدرحة الحرارة
الطو ودواألر العرض
▪ أا تميييييز الطالبيييية مكيييياا مييييدار
تطلب المعلمة ما الطالبات ميحاة الصور الموجودة بالدرو والتعليق
السرطاا الذي يمير بوسيط المملكية
عليوا
العربية السعودية
ال برات السابقة
تعرض المعلمة مكاا مدار السرطاا الذي يمر بوسط المملكة العربية
مراجعة علط ما سبق دراست
السعودية

معلومة إثراألية
الواجبات المنزلية

ا ربعاء

ال ميو

رابط تباعلط

ميزي مكاا مدار السرطاا الذي يمر
بوسط المملكة العربية السعودية

الروابط التباعلية بالكتاب المدرسط
الموارات المستود ة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

 Oالتدريبات  Oا نشطة  Oالواجبات المنزلية  Oأ

❑كتابة
رى..............

❑تبكير

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

