مادة الدراسات االجتماعية
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر 3

 .1تمكيييا اليقيييدة ايسيييمية ييط لبييو الطالبيية وجيلوييا ضييابطة لسييلوك وتصيير ات ا وتلمييية محبيية
قلب .

وتقييوا و

يييت

ييط

 .2تزويييييد الطالبيييية بييييال برات والميييييارف الميمميييية لسييييل ا حتييييئ يليييية باثصييييو الياميييية و المبيييياد اثساسييييية للثقا يييية
واليلوة.
 .3ت ويق الطالبة للبحث عا المير ة وتيويد التأم والتتبع اليلمط.
 .4تلمية القدرات اليقلية والموارات الم تلبة لدى الطالبة وتيود بالتوجي والتوذيب.
 .5تربية الطالبة علئ الحياة االجتماعية ايسيمية التط يسودها اي اء والتياوا وتقدير التبية وتح ّم المسؤولية.
 .6تدريب الطالبة علئ دمة مجتمي ووطل وتلمية روح اللصح و اي يص لوالة أمر .
 .7حبز همة الطالبة الستيادة أمجاد أمت المسلمة التط يلتمط إليوا واستملاف السير ط طريق اليزة والمجد
 .8تيويد الطالبة االلتباع بوقت

ط القراءة المبيدة واستثمار راغ

ط اثعما اللا ية لديل ومجتمي .

 .9تقوية وعط الطالبة لييرف بقدر سل كيف يواج اي اعات المضللة والمذاهب الودامة و المباد الد يلة
 .10إعداد الطالبة لما يلط هذ المرحلة ما مراح الحياة.
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تسوة ط بلاء صيتوا المؤملة با هلل ربا وبايسية ديلا وملوجا للحياة وبمحمد (صلئ علية وسلة) لبيا ورسوال .
تلمط ثقتوا بمقومات اثمة ايسيمية وتيزز االلتماء لواا وتؤما بوحدتوا علئ ا تيف أجلاسوا وألوالوا ا الستيادة أمجادها وتحقيق سييادتوا
ط اليالة.
ترتبط بتاريخ أمتوا وحضارتوا ايسيميةا وتبوة سيرة اللبط ( صلئ عليية وسيلة) وتت يذ قيدوة يط الحيياة ا ولسيتبيد ميا سيير أسيي لا
الصالحيا ط جوالب الحياة الم تلبة.
تكوا إلسالا صالحا ملتزة بآداب ايسية وتياليم وقيمة.
تيتز بااللتماء للوطا وتتبصر بما ل ما أمجاد عريقة ط ظ الحضارة ايسيمية وتتيرف علئ مالة ما مزايا جغرا ية وطبييية واقتصيادية ا
وتيرف كيبية استثمارها والمحا ظة عليوا.
تيمق ايمالة بمبدأ ال ورى وممارسة الحقوق ويلتزة بالواجبات ط ضوء ال ريية ايسيمية.
تيط م كيت مجتميوا الثقا ية واالجتماعية واالقتصاديةا وتستيد لإلسواة ط حلوا.
تيرف المجتميات اليربية وايسيمية واليالميةا وتيدر الو يامو والصييت التيط تيربط بيضيوا بيبيي ا ويييط حجية التحيديات التيط تواجية
اثمتيا اليربية وايسيمية.
تتبصر بقدراتوا واستيداداتا التط الية بوا عليا وتلميوا وتوجووا الوجوة المبيدة المثمرة.
تتزود ببيي حقامق المواد االجتماعية ومباهيموا الميممة لسلوا التط تساعد ط التكيف مع مجتميا وبيمتا وحياتا المستقبلية لمواكبة التطيور
المير ط والتقلط.
تيط كيبية تباع ايلساا مع بيمت التط يييش يوا ومدى تأثير بوا وتأثير يوا والتأكييد عليئ مسيؤولية الميواطا يط حمايتويا والمحا ظية
عليوا.
تلمط قدرتوا التبكير اليلمط ط دراسة الظواهر الطبييية والب رية.
تلمط موارات الحركية واليقليةا وتوجيووا لحو استثمارها ب ك ايجابط .
تقدر قيمة اليم بألواع الم تلبةا وحاجة بيدها إلئ القوى الوطلية الياملة المدربة.
تيط أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها علئ ايلساا ا مع مراعاة االلتزاة بالملوو الواعط ط التيام ميوا.

ميلومات عا الميلمة

❖ االسة:
❖ المؤه :
❖ الت صص:
❖ الصبوف التط تدرسوا:
❖ مواد التدريو:
❖ أسة المدرسة:

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

اسة الدرو

التاريخ

توقيع الميلمة

توقيع المديرة

توزيع ملوو مادة الدراسات االجتماعية ثالث متوسط
اثسبوع

التاريخ

الدروو

ما

إلئ

1

اثحد 1442/6/4هي

ال ميو 1442/6/8هي

الوحدة السادسة :الدرو اثو  :الموقع  -الدرو الثالط :مظاهر التضاريو

2

اثحد 1442/6/11هي

ال ميو 1442/6/15هي

تابع الدرو الثالط :مظاهر التضاريو  -الدرو الثالث :الملاخ

3

اثحد 1442/6/18هي

ال ميو 1442/6/22هي

الدرو الرابع :توزيع السكاا  -الدرو ال امو :تركيبة السكاا

4

اثحد 1442/6/25هي

ال ميو 1442/6/29هي

الدرو السادو :عدد السكاا  -تقوية الوحدة السادسة

5

اثحد 1442/7/2هي

ال ميو 1442/7/6هي

6

اثحد 1442/7/9هي

ال ميو 1442/7/13هي

7

اثحد 1442/7/16هي

ال ميو 1442/7/20هي

8

اثحد 1442/7/23هي

ال ميو 1442/7/27هي

9

اثحد 1442/8/1هي

ال ميو 1442/8/5هي

10

اثحد 1442/8/8هي

ال ميو 1442/8/12هي

11

اثحد 1442/8/15هي

ال ميو 1442/8/19هي

12

اثحد 1442/8/22هي

ال ميو 1442/8/26هي

13

اثحد 1442/8/29هي

ال ميو 1442/9/3هي

14

اثحد 1442/9/6هي

ال ميو 1442/9/10هي

15
16
18-17

اثحد 1442/9/13هي
اثحد 1442/10/6هي
اثحد 1442/10/11هي

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

الوحدة السابية  :الدرو السابع :الميا  -الدرو الثاما :اللبط والغاز
والميادا
تابع الدرو الثاما :اللبط والغاز والميادا  -الدرو التاسع:الصلاعة والتجارة
الدرو اليا ر :السياحة  -الدرو الحادي ع ر :تلمية الموارد والمحا ظة
عليوا
تابع الدرو الحادي ع ر :تلمية الموارد والمحا ظة عليوا  -تقوية الوحدة
السابية
الوحدة الثاملة  :الدرو الثالئ ع ر :ايلجاز الذاتط
الدرو الثالث ع ر :اليم وايلتاج
الدرو الرابع ع ر :االقتصاد الوطلط
الدرو ال امو ع ر :الم كيت االقتصادية
تابع الدرو ال امو ع ر :الم كيت االقتصادية
تقوية الوحدة الثاملة
الوحدةالتاسية :الدرو السادو ع ر :مبووة التلمية ومجاالتوا
الدرو السابع ع ر :التلمية الصحية
الدرو الثاما ع ر :التلمية التيليمية
الدرو التاسع ع ر :التلمية االجتماعية
الدرو الي روا :تلمية ال ِب ْليَة اثساسية
تابع الدرو الي روا :تلمية البِ ْليَة اثساسية
الدرو الحادي والي روا :السيمة ومجاالتوا – تقوية الوحدة التاسية
مراجية عامة
اال تبارات

ميحظات

اثسبوع

اليوة

التاريخ

البص

( المكوا )
موضوع الدرو

14 / /هـ

اثحد
االثليا
الثيثاء
اثربياء

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

14 / /هـ

الدرو اثو  :الموقع

14 / /هـ

14 / /هـ

اثهداف

▪ أا تيرف الطالبية الموقيع
البلكييط للمملكيية اليربييية
السيودية
▪ أا توضييح الطالبيية أبييرز
صامص المملكة اليربيية
السييييودية يميييا يتيليييق
بدرجة الحرارة
▪ أا تحييدد الطالبيية موقييع
المملكة اليربية السيودية
علئ ال ريطة.
▪ أا ت ييرح الطالبيية امييدة
طيييوط الطي يو ودوامييير
اليري
▪ أا تمييييز الطالبييية مكييياا
مدار السرطاا اليذي يمير
بوسييط المملكيية اليربييية
السيودية
▪

14 / /هـ

ال ميو

تابع الدرو اثو  :الموقع

▪
▪
▪

▪

أا تيرف الطالبية الموقيع
الجغرا ط للمملكة اليربية
السيودية
أا توضييح الطالبيية حييدود
المملكة اليربية السيودية
أا تييذكر الطالبيية مسيياحة
المملكيييييييية اليربييييييييية
السيودية.
أا ت ييرح الطالبيية أبييرز
صيييييييامص الموقيييييييع
الجغرا ط للمملكة اليربية
السيودية
أا تسييتلتو الطالبيية أبييرز
إيجابيييات اتسيياع مسيياحة
المملكة اليربية السيودية

الوسيلة

الموارة

السبورة
-1الترتيب(

)

-2تحديد الودف
( )
-3االتصا ( )
-4ايلقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيياب (

ثقية الملولة

جواز اليري
)

-7ايلقاء ( )
-8التقوية (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة (
)
-11البوة ( )

الكتاب المدرسط

إستراتيجية التدريو
الحوار والملاق ة
ح الم كيت
التيلة التياولط
االستك اف
واالستقصاء
تمثي الدوار
القصة
أرى
اليصف الذهلط
عمليات التبكير
ايبداعط
التبكير اللاقد

آدا التقوية

(
(
(

)
)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

▪ عر يييط الموقيييع البلكيييط
للمملكة اليربية السيودية
▪ وضييحط أبييرز صييامص
المملكة اليربية السييودية
يمييييا يتيلييييق بدرجيييية
الحرارة
▪ حيييددي موقيييع المملكييية
اليربييية السيييودية علييئ
ال ريطة
▪ ا يييرحط اميييدة طيييوط
الطو ودوامر اليري
▪ مييييييزي مكييييياا ميييييدار
السييييرطاا الييييذي يميييير
بوسييط المملكيية اليربييية
السيودية

رامح الباوربويلت

▪ عر ييط الموقييع الجغرا ييط
للمملكة اليربية السيودية
▪ وضييحط حييدود المملكييية
اليربية
▪ اذكييري مسيياحة المملكيية
اليربية السيودية
▪ ا ييرحط أبييرز صييامص
الموقع الجغرا ط للمملكية
اليربية السيودية
▪ اسييتلتجط أبييرز إيجابيييات
اتسيياع مسيياحة المملكيية
اليربية السيودية

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

