مادة الدرسات االجتماعية
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة
بطاقة التخطيط اليومي

✓ تمكييييل العقييييدة ا سيييفمية طيييي وجيييا الطالبييية وجعل يييا ضيييابطة لسيييلوك
وتصرطات  ،وتومية محبة هللا وتقواه وخشيت طي قلب .
✓ تزوييييييد الطالبييييية بيييييالخبرات والمعيييييارف المف مييييية لسيييييو  ،حتييي ي يليييييم
باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقاطة والعلوم.
✓ تشويق الطالبة للبحث عل المعرطة وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
✓ تومييية القييدرات العقلييية والم ييارات المختلجيية لييدع الطالبيية وتع ييده بالتوجييي
والت ذيب.
✓ تربية الطالبة عل الحياة االجتماعية ا سفمية التييي يسييودإلا ا خيياع والتعيياول
وتقدير التبعة وتح ّمل المسؤولية.
✓ تدريب الطالبة عل خدمة مجتمع ووطو وتومية روح الوصح وا خفص لييوالة
أمره.
✓ حجز إلمة الطالبة السييتعادة أمجيياد أمتي المسييلمة التييي يوتمييي إلي ييا واسييت واف
السير طي طريق العزة والمجد
✓ تعويد الطالبة االوتجاع بوقت طي القراعة المجيييدة واسييتثمار طرايي طييي األعمييال
الواطعة لديو ومجتمع .
✓ تقوية وعي الطالبة ليعرف بقدر سو كيف يواج ا شاعات المضييللة والمييذاإلب
ال دامة والمبادئ الدخيلة
✓ إعداد الطالبة لما يلي إلذه المرحلة مل مراحل الحياة.

 -1تس م طي بواع شخصيت ا المؤموة با هلل ربا وبا سفم ديوا ومو جا للحياة وبمحمد (صل هللا علية
وسلم) وبيا ورسوال.
 -2تومي ثقت ا بمقومات األمة ا سفمية وتعزز االوتماع ل ا ،وتؤمل بوحدت ا عل اختفف أجواس ا
وألواو ا ،الستعادة أمجادإلا وتحقيق سيادت ا طي العالم.
 -3ترتبط بتاريخ أمت ا وحضارت ا ا سفمية ،وتج م سيرة الوبي (صل هللا علي وسلم) وتتخذه قدوة طي
الحياة ،ووستجيد مل سير أسفطوا الصالحيل طي جواوب الحياة المختلجة.
 -4تكول إوساوا صالحا ملتزم بآداب ا سفم وتعاليم وقيمة.
 -5تعتز باالوتماع للوطل وتتبصر بما ل مل أمجاد عريقة طي ظل الحضارة ا سفمية وتتعرف عل مالة
مل مزايا جغراطية وطبيعية واقتصادية ،وتعرف كيجية استثمارإلا والمحاطظة علي ا.
 -6تعمق ايماو ا بمبدأ الشورع وممارسة الحقوق وتلتزم بالواجبات طي ضوع الشريعة ا سفمية.
 -7تعي مشكفت مجتمع ا الثقاطية واالجتماعية واالقتصادية ،وتستعد لإلس ام طي حل ا.
 -8تعرف المجتمعات العربية وا سفمية والعالمية ،وتدرك الوشا ج والصفت التي تربط بعض ا ببعض،
ويعي حجم التحديات التي تواج األمتيل العربية وا سفمية.
 -9تتبصر بقدرات ا واستعدادات ا التي اوعم هللا ب ا علي ا وتومي ا وتوج ا الوج ة المجيدة المثمرة.
تتزود ببعض حقا ق المواد االجتماعية ومجاإليم ا المف مة لسو ا التي تساعد طي التكيف مع
-10
مجتمعا وبي تا وحياتا المستقبلية لمواكبة التطور المعرطي والتقوي.
تعي كيجية تجاعل ا وسال مع بي ت التي يعيش طي ا ومدع تأثيره ب ا وتأثيره طي ا والتأكيد
-11
عل مسؤولية المواطل طي حمايت ا والمحاطظة علي ا.
تومي قدرت ا التجكير العلمي طي دراسة الظواإلر الطبيعية والبشرية.
-12
تومي م ارات ا الحركية والعقلية ،وتوجي ا وحو استثمارإلا بشكل ايجابي.
-13
تقدر قيمة العمل بأوواع المختلجة ،وحاجة بفدإلا إل القوع الوطوية العاملة المدربة.
-14
تعي أإلمية االتصاالت الحديثة وأثرإلا عل ا وسال ،مع مراعاة االلتزام بالمو ج الواعي طي
-15
التعامل مع ا.

معلومات عل المعلمة

 المؤإلل:
 التخصص:
 الصجوف التي تدرس ا:
 مواد التدريا:
 أسم المدرسة:

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

اسم الدرا

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع مو ج مادة الدراسات االجتماعية ثالث متوسط
األسبوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-17
18

التاريخ
مل

إل

األحد
1442/6/4إلي
األحد
1442/6/11إلي
األحد
1442/6/18إلي
األحد
1442/6/25إلي
األحد
1442/7/2إلي
األحد
1442/7/9إلي
األحد
1442/7/16إلي
األحد
1442/7/23إلي
األحد
1442/8/1إلي
األحد
1442/8/8إلي
األحد
1442/8/15إلي
األحد
1442/8/22إلي
األحد
1442/8/29إلي
األحد
1442/9/6إلي
األحد
1442/9/13إلي
الثفثاع
1442/10/6إلي
األحد
1442/10/11إلي

الخميا
1442/6/8إلي
الخميا
1442/6/15إلي
الخميا
1442/6/22إلي
الخميا
1442/6/29إلي
الخميا
1442/7/6إلي
الخميا
1442/7/13إلي
الخميا
1442/7/20إلي
الخميا
1442/7/27إلي
الخميا
1442/8/5إلي
الخميا
1442/8/12إلي
الخميا
1442/8/19إلي
الخميا
1442/8/26إلي
الخميا
1442/9/3إلي
الخميا
1442/9/10إلي
الخميا
1442/9/17إلي
الخميا
1442/10/8إلي
الخميا
1442/10/22إلي

الدروا
الوحدة السادسة :الدرا األول  :الموقع
الدرا الثاوي :مظاإلر التضاريا
تابع الدرا الثاوي :مظاإلر التضاريا
الدرا الثالث :المواخ
الدرا الرابع :توزيع السكال
الدرا الخاما :تركيبة السكال
الدرا السادا :عدد السكال
تقويم الوحدة السادسة
الوحدة السابعة  :الدرا السابع :المياه
الدرا الثامل :الوجط والغاز والمعادل
تابع الدرا الثامل :الوجط والغاز والمعادل
الدرا التاسع:الصواعة والتجارة
الدرا العاشر :السياحة
الدرا الحادي عشر :تومية الموارد والمحاطظة علي ا
تابع الدرا الحادي عشر :تومية الموارد والمحاطظة علي ا
تقويم الوحدة السابعة
الوحدة الثاموة  :الدرا الثاو عشر :ا وجاز الذاتي
الدرا الثالث عشر :العمل وا وتاج
الدرا الرابع عشر :االقتصاد الوطوي
الدرا الخاما عشر :المشكفت االقتصادية
تابع الدرا الخاما عشر :المشكفت االقتصادية
تقويم الوحدة الثاموة
الوحدةالتاسعة :الدرا السادا عشر :مج وم التومية ومجاالت ا
الدرا السابع عشر :التومية الصحية
الدرا الثامل عشر :التومية التعليمية
الدرا التاسع عشر :التومية االجتماعية
الدرا العشرول :تومية البِ ْويَة األساسية
تابع الدرا العشرول :تومية البِ ْويَة األساسية
الدرا الحادي والعشرول :السفمة ومجاالت ا
تقويم الوحدة التاسعة
مراجعة عامة
االختبارات

مفحظات

بطاقة التخطيط اليومي لمقرر الدراسات االجتماعية

الييوم
الوحيدة

 ...........................التاريخ

14إلي

/ /
الموضوع الدرا األول :الموقع

جغراطية المملكة العربية السعودية

التم يد للدرا   /آيية قرآويية

 عيرض مر ي

 حديث وبوي

الصف

 قصة

الثالث المتوسط

 أحداث جارية

أخرع

األإلداف التدريسية المقترحة مل قبل المعلمة يتوقع مل المتعلمة أل
1
2
3
4
5

أل تعرف الطالبة الموقع الجلكي للمملكة العربية السعودية
أل توضح الطالبة أبرز خصا ص المملكة العربية السعودية طيما يتعلق بدرجة الحرارة
أل تحدد الطالبة موقع المملكة العربية السعودية عل الخريطة.
أل تشرح الطالبة طا دة خطوط الطول ودوا ر العرض
أل تميز الطالبة مكال مدار السرطال الذي يمر بوسط المملكة العربية السعودية

ا ستراتيجيات الموجذة أثواع عملية التعلم
 عملييات العليم
 االستقصاع
التعاووي
 التعلم
 الخرا ط المجاإليمية  -المعرطية

 التدريا التبادلي

 لعيب األدوار





 الرسوم الكرتووية

 أخرع





م ارات التجكير الموجذة أثواع عملية التعلم

موقع وطوي

القيمة المراد يرس ا لدع الطالبات -:التعرف عل
م ارات التجكير األساسية ( ضموية أثواع عملية التعلم )
 المفحظة
 الربط

 الوصف
 التصويف

 المقاروة
 االستوتاج




 التطبيق


م ارات التجكير الواقد ( ضموية أثواع عملية التعلم )
 االستوباط
 تمييز الحقا ق عل اآلراع

 ا ستقراع
 التعرف عل االخطاع

 إصدار االحكام
 تحري المصادقية




 األصالة

 التوسع

م ارات التجكير ا بداعي ( ضموية أثواع عملية التعلم )
 المرووة
 الطفقة
 م ارة التجكير العلمي (حل المشكفت )

أوشطة التعلم المصاحبة للتعلم
ُمعد مل قبل المعلمة

الكتاب المدرسي
وشاط ( )1ص ( ) 16

الوسا ل وتقويات التعلم المستخدمة أثواع عملية التعلم
 بروامج حاسوبي
 عرض مر ي

 خريطة جغراطية
 خريطة تاريخية




 الكرة األرضية


 وماذج ...........................................


المعلومات ا ثرا ية للدرا
وبذة مختصرة عل المعلومة

المرجع

الموقع الجلكي وخصا ص :
تقع المملكة العربية السعودية بيل دا رتي العرض  ○16َ 17و  ○32 َ 14درجة شمال خط االستواع عل ميدار أكثير ميل  16درجية
عرضية ،وبيل خطي الطول  ○34 َ 35و  ○55 َ 40شرق خط جريوتش لتمتد أكثر مل  21درجة ميل خطيوط الطيول -١ .تقيع معظيم
مساحة المملكة العربية السعودية طي العروض المدارية الحارة ،وتتأثر بثفثة أقاليم مواخية إلي :
ا قليم المداري شب الموسمي طي المرتجعات الجووبية الغربية ،وإلو معتدل الحرارة طي الصيف ،وبارد طي الشتاع مع أمطار صييجية.
وإلو الذي يوحصر بيل دا رتي عرض  ○16 ً 17و  ○18درجة شماالً.
ا قليم الصحراوي الحار والجاف صيجا ً والبارد الممطر أحياوا ً شتاع.
ا قليم المعتدل ويتأثر بمواخ البحر المتوسط وإلو حار جاف صيجا ً داطئ ممطر شتا ًع ،ويكول طي المواطق الشمالية الغربيية ،ويوحصير
بيل دا رتي العر ض  ○30و َ ○32 24شماالً.
○
 - ٢يمر مدار السرطال بوسط المملكة العربية السعودية تقريبا ً عود درجة العرض  ٢َ ََ٠شماالً ،وإلو آخر وقطة تتعامد علي ا
أشعة الشما طي  21يوويو مل كل عام. .

كتاب الطالبة

الم مات األدا ية لتقويم المتعلمات
الورقة والقلم
 أوشطة الكتاب المدرسي
 كراا الوشاط

 التقديم

 المقال

 المواظرة

 موظمات بياوية



 العرض الشجوي

 العرض العملي

 المشروع





المفحظات عل
الكتاب المدرسي

سطر .........صي...........

المفحظة:

:
المرجع

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
ر
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة +التعلم
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد +
النشط الجديد  +ر
اسياتيجيات التعلم النشط  +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

