مادة الدراسات االجتماعية
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

 .1تمكييييل الدقييييدة ا سيييفمية طييية وجيييا الطالبييية وجدلصيييا ضيييابطة لسيييلوك وتصيييرطات
وتقواه وخشيت طة قلب .
 .2تزويييييد الطالبيييية بييييالخبرات والمدييييارف المفمميييية لسييييو
ا ساسية للثقاطة والدلو .

وتوميييية محبييية

حتييييئ يليييي با صييييو الداميييية و المبيييياد

 .3تشويق الطالبة للبحث عل المدرطة وتدويده التأم والتتبع الدلمة.
 .4تومية القدرات الدقلية والمصارات المختلجة لدى الطالبة وتدصده بالتوجي والتصذيب.
 .5تربية الطالبة علئ الحياة االجتماعية ا سفمية التة يسودها ا خاء والتداول وتقدير التبدة وتح ّم المسؤولية.
 .6تدريب الطالبة علئ خدمة مجتمد ووطو وتومية روح الوصح و ا خفص لوالة أمره.
 .7حجز همة الطالبة الستدادة أمجاد أمت المسلمة التة يوتمة إليصا واستمواف السير طة طريق الدزة والمجد
 .8تدويد الطالبة االوتجاع بوقت طة القراءة المجيدة واستثمار طراغ طة ا عما الواطدة لديو ومجتمد .
 .9تقوية وعة الطالبة ليدرف بقدر سو كيف يواج ا شاعات المضللة والمذاهب الصدامة و المباد الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلة هذه المرحلة مل مراح الحياة.
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تسص طة بواء شخصيتصا المؤموة با هلل ربا وبا سف ديوا وموصجا للحياة وبمحمد (صلئ علية وسل ) وبيا ورسوال .
تومة ثقتصا بمقومات ا مة ا سفمية وتدزز االوتماء لصا وتؤمل بوحدتصا عليئ اخيتفف أجواسيصا وألواوصيا السيتدادة
أمجادها وتحقيق سيادتصا طة الدال .
ترتبط بتياري أمتصيا وحضيارتصا ا سيفمية وتجصي سييرة الوبية ( صيلئ عليية وسيل ) وتتخيذه قيدوة طية الحيياة
ووستجيد مل سير أسفطوا الصالحيل طة جواوب الحياة المختلجة.
تكول إوساوا صالحا ملتز بآداب ا سف وتداليم وقيمة.
تدتز باالوتماء للوطل وتتبصر بما ل مل أمجاد عريقة طة ظ الحضارة ا سفمية وتتدرف علئ مالة مل مزايا جغراطية
وطبيدية واقتصادية وتدرف كيجية استثمارها والمحاطظة عليصا.
تدمق ايماوة بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتز بالواجبات طة ضوء الشريدة ا سفمية.
تدة مشكفت مجتمدصا الثقاطية واالجتماعية واالقتصادية وتستدد لإلسصا طة حلصا.
ويدية حجي
تدرف المجتمدات الدربية وا سفمية والدالميية وتيدرا الوشياما والصيفت التية تيربط بدضيصا بيبد
التحديات التة تواجة ا متيل الدربية وا سفمية.
بصا عليا وتوميصا وتوجصصا الوجصة المجيدة المثمرة.
تتبصر بقدراتصا واستدداداتا التة اود
تتزود ببد حقامق المواد االجتماعية ومجاهيمصا المفممة لسوصا التية تسياعد طية التكييف ميع مجتمديا وبيمتيا وحياتيا
المستقبلية لمواكبة التطور المدرطة والتقوة.
تدة كيجية تجاع ا وسال مع بيمت التة يديش طيصا ومدى تأثيره بصا وتأثيره طيصا والتأكيد علئ مسؤولية الميواطل طية
حمايتصا والمحاطظة عليصا.
تومة قدرتصا التجكير الدلمة طة دراسة الظواهر الطبيدية والبشرية.
تومة مصارات الحركية والدقلية وتوجيصصا وحو استثمارها بشك ايجابة .
تقدر قيمة الدم بأوواع المختلجة وحاجة بفدها إلئ القوى الوطوية الداملة المدربة.
تدة أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها علئ ا وسال مع مراعاة االلتزا بالموصا الواعة طة التدام مدصا.

مدلومات عل المدلمة

❖ االس :
❖ المؤه :
❖ التخصص:
❖ الصجوف التة تدرسصا:
❖ مواد التدريا:
❖ أس المدرسة:

المســرد
اس الدرا
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التاري

توقيع المدلمة

توقيع المديرة

توزيع موصا مادة الدراسات االجتماعية ثالث متوسط
ا سبوع

التاري
مل

إلئ

1
2
3
4
5
6
7

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

الخميا 1442/6/8هي
الخميا 1442/6/15هي
الخميا 1442/6/22هي
الخميا 1442/6/29هي
الخميا 1442/7/6هي
الخميا 1442/7/13هي
الخميا 1442/7/20هي

8

ا حد 1442/7/23هي

الخميا 1442/7/27هي

9

ا حد 1442/8/1هي

الخميا 1442/8/5هي

10

ا حد 1442/8/8هي

الخميا 1442/8/12هي

11

ا حد 1442/8/15هي

الخميا 1442/8/19هي

12

ا حد 1442/8/22هي

الخميا 1442/8/26هي

13

ا حد 1442/8/29هي

الخميا 1442/9/3هي

14

ا حد 1442/9/6هي

الخميا 1442/9/10هي

15
16
18-17

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

الخميا 1442/9/17هي
الخميا 1442/10/8هي
الخميا 1442/10/22هي

الدروا
الوحدة السادسة :الدرا ا و  :الموقع  -الدرا الثاوة :مظاهر التضاريا
تابع الدرا الثاوة :مظاهر التضاريا  -الدرا الثالث :المواخ
الدرا الرابع :توزيع السكال  -الدرا الخاما :تركيبة السكال
الدرا السادا :عدد السكال  -تقوي الوحدة السادسة
الوحدة السابدة  :الدرا السابع :المياه  -الدرا الثامل :الوجط والغاز والمدادل
تابع الدرا الثامل :الوجط والغاز والمدادل  -الدرا التاسع:الصواعة والتجارة
الدرا الداشر :السياحة  -الدرا الحادي عشر :تومية الموارد والمحاطظة عليصا
تابع الدرا الحادي عشر :تومية الموارد والمحاطظة عليصا  -تقوي الوحدة
السابدة
الوحدة الثاموة  :الدرا الثاوئ عشر :ا وجاز الذاتة
الدرا الثالث عشر :الدم وا وتاج
الدرا الرابع عشر :االقتصاد الوطوة
الدرا الخاما عشر :المشكفت االقتصادية
تابع الدرا الخاما عشر :المشكفت االقتصادية
تقوي الوحدة الثاموة
الوحدةالتاسدة :الدرا السادا عشر :مجصو التومية ومجاالتصا
الدرا السابع عشر :التومية الصحية
الدرا الثامل عشر :التومية التدليمية
الدرا التاسع عشر :التومية االجتماعية
الدرا الدشرول :تومية البِ ْويَة ا ساسية
تابع الدرا الدشرول :تومية البِ ْويَة ا ساسية
الدرا الحادي والدشرول :السفمة ومجاالتصا – تقوي الوحدة التاسدة
مراجدة عامة
االختبارات

مفحظات

الوحدة السادسة :جغراطية المملكة الدربية السدودية
الحصة

المكول

الصدف

المصارة

ا ولئ

الموقع

الثاوية

مظاهر
التضاريا

▪ أل تحدد موقع
المملكة الدربية
السدودية علئ
الخريطة
▪ أل تستوتا أبرز
إيجابيات اتساع
مساحة المملكة
الدربية السدودية
▪ أل تحدد السصو
الساحلية للمملكة
الدربية السدودية
–
▪ أل تشرح المقصود
بالحرات

التذكر

إستراتيجية
التدريا
مصارة تجكير

التوضيح –
التذكر

خرامط المجاهي

ا جراءات

أداة التقوي

صجحة  14كتاب الطالبة

أوراق قياا

صجحة  20كتاب
الطالبة

تكليف موزلة

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
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد +
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

