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األ دا العامة لنمام الملرراة
يهددددددد نمددددددام الملددددددرراة بالمرح ددددددة الثانويددددددة لددددددى حدددددد داث نل ددددددة نو يددددددة لدددددد الدع دددددديم الثددددددانو
ومضامين ويسعى لى دحليق اآلد :



المسا مة ل دحليق مرام سياسة الدع يم ل المم ة العربية السعودية من الدع يم الثانو ومن ذلك:
دعزيز العليدة اإلسالمية الد دسدليم بها نمرة الطالبة ل ون واإلنسان والحياة ل الدنيا واآلخرة.



دعزيز قيم المواطنة والليم االجدما ية لدى الطالبة.

ب دالدددددد و يا دددددد و سدددددداليب



المسا مة ل




دنمية شخصية الطالبة شمولياً؛ ودنويع الخبراة الدع يمية الملدمة لهما.
وذلدددك بدل يددد حددداالة الرسدددوب والدعثدددر لددد الدراسدددة ومدددا يدرددددب
دل ددديص الهددددر لددد الوقدددة والد دددالي
الدراس امال.
دل ي ودر يز دد الملرراة الدراسية الد ددرسها الطالبة ل الفص الدراس الواحد.
دنميدددة قددددرة الطالبدددة دددى ادخددداذ اللدددراراة الصدددحيحة بمسددددلب ممدددا يعمدددق ثلدهدددا لددد نفسدددها ودزيدددد قبالهدددا دددى المدرسدددة والدع ددديم طالمدددا نددد دددددرس بندددا ًء دددى اخديار دددا وولدددق
قدرادها ول المدرسة الد دريد ا.
رلع المسدوى الدحصي والس و من خال دعويد الطالبة ل جدية والموامبة.
ساب الطالبة المهاراة األساسية الد دم ن من امدالك مدط باة الحياة العم ية والمهنية من خال دلديم ملرراة مهارية يدط ب دراسدها من قب جميع الطالباة.
دحليق مبد الدع يم من ج الدم ن واإلدلان باسدخدام اسدراديجياة وطرق دع م مدنو ة دديح ل طالب لرصة البحث واالبد ار والدف ير اإلبدا .
والدفا ددد مدددع اآلخدددرين والحدددوار والم ناقشدددة وقبدددو الدددر اآلخدددر لددد طدددار مدددن
دنميدددة المهددداراة الحياديدددة ل طالبدددة مثددد  :الددددع م الدددذاد ومهددداراة الدعددداون والدواصددد والعمددد الجمدددا
الليم المشدر ة والمصالح الع يا ل مجدمع والوطن.
دطوير مهاراة الدعام مع مصادر الدع م المخد فة و الدلنية الحديثة والمع ومادية و دوميفها ايجابيا ل الحياة العم ية
دنمية االدجا اة اإليجابية المدع لة بحب العم المهن المندج واإلخالص ل العم وااللدزام ب .










ساب المدع ماة اللدر المالئم من المعار

والمهاراة المفيدة ولق دخطيط منهج يرا

خصائص الطالباة ل

ذه المرح ة.

يهمدددا مدددن مشددد الة نفسدددية واجدما يدددة واقدصددد ادية و دددذلك ددددم

دددادة العدددام

األ دا

 د يد مية الد ّي

االجدما

الخاصة ل مادة الدراساة النفسية واالجدما ية

والد ثير المدباد بين الفرد والمجدمع.

 االسدفادة من الحلائق النفسية ل مجا الحياة العم ية ول ح المش الة.
 دعدي الس وك بما ي ّدفق مع مدط ّباة المجدمع ومص حة الفرد.
 دحليق النمو المد ام ل
 العم

ى ال ش

جوانب شخصية الفرد الجسمية والوجدانية والعل ية واالجدما ية.

ن مهاراة الفرد ود وينها و براز االدجا اة الد دؤثر ل دلدّ م المجدمع ورق ّي .

دوج الدف ير اإلنسان السدخدامها ل السيطرة
الدوص لى اللوانين النفسية الد

ّ
ّ
 الوقو

ى الدراث الف ر ل ع ماء المس مين ل مجا

ى ذا الدف ير ولق ما ينفع الفرد والمجدمع.

م النفس و م االجدماع مث ابن خ دون.

الدصور اإلسالم ال ام ل ون واإلنسان والحياة و ن الوجود ّ خاضع لما س ّن هللا دعالى.

ّ
الدعر

ّ

ى م البحوث ل

م النفس و م االجدماع واالسدفادة منها وضرب مث ة ل ضال الذ وقع لي بعض الع ماء والدصحيح اإلسالم ل .

دوزيع منهج مادة الدراساة النفسية واالجدما ية
األسبوع

الداريخ
من

لى

1

األحد  1442/6/4ـ

الخميس  1442/6/8ـ

2

األحد  1442/6/11ـ

الخميس  1442/6/15ـ

3

األحد  1442/6/18ـ

الخميس  1442/6/22ـ

4

األحد  1442/6/25ـ

الخميس  1442/6/29ـ

5

األحد  1442/7/2ـ

الخميس  1442/7/6ـ

6

األحد  1442/7/9ـ

الخميس  1442/7/13ـ

7

األحد  1442/7/16ـ

الخميس  1442/7/20ـ

8

األحد  1442/7/23ـ

الخميس  1442/7/27ـ

9

األحد  1442/8/1ـ

الخميس  1442/8/5ـ

10

األحد  1442/8/8ـ

الخميس  1442/8/12ـ

11

األحد  1442/8/15ـ

الخميس  1442/8/19ـ

12

األحد  1442/8/22ـ

الخميس  1442/8/26ـ

13

األحد  1442/8/29ـ

الخميس  1442/9/3ـ

14

األحد  1442/9/6ـ

الخميس  1442/9/10ـ

15

األحد  1442/9/13ـ

الخميس  1442/9/17ـ

16

الثالثاء  1442/10/6ـ

الخميس  1442/10/8ـ

18-17

األحد  1442/10/11ـ

الخميس  1442/10/22ـ

الدروس
م النفس و م االجدماع -مية دراسة م النفس واالجدماع
دعري
مجاالة م النفس و م االجدماع
ما ية النمو اإلنسان  -العوام المؤثرة ل النمو
مرح ة الطفولة -مرح ة المرا لة -مرح ة الرشد
ما ية الدوالع -دارة الدوالع والدح م بها
دابع دارة الدوالع والدح م بها
الدعري باالنفعاالة -ومائ االنفعاالة ودطور ا والدح م بها
ما ية الدع م -دابع ما ية الدع م
العم ياة المسا مة ل الدع م
الدف ير -دابع الدف ير -دابع الدف ير
الصحة النفسية وملومادها -نواع اإلضطراباة النفسية
دابع نواع اإلضراباة النفسية -خطواة العالج النفس و ساليب
المهاراة النفسية االجدما ية -دابع المهاراة النفسية االجدما ية -دابع
المهاراة النفسية االجدما ية
المش الة االجدما ية
دابع المش الة االجدما ية-
مراجعة
االخدباراة

مالحماة

الدراساة النفسية واالجدما ية

المادة
موضوع الدرس
الدمهيد
سدراديجية الدع يم
األ دا الس و ية

الدع يم الثانو ( نمام الملرراة )

م النفس و م االجدماع
دعري
ما الملصود بع م النفس و م االجدماع ؟
□ الدع م الدعاون □ النلاش والحوار□ الدف ير الناقد□ ح المش الة□ اال دشا □ الد لين
المحدوى الدع يم

اليـوم

ن دعر
النفس.

الطالبة

م

ن دذ ر الطالبة جوانب
م النفس .
الس وك ل
ن دعر الطالبة
االجدماع .

م

ن دعر الطالبة الما رة
االجدما ية .
ن دحدد الطالبة دا
النفس و م االجدماع .

م

قوم بإجراء ص
.
الملصود بع م النفس :
و الع م الذ يدرس س وك اإلنسان دراسة
المخد فة .
م النفس :
جوانب الس وك ل
 -1الس وك المعرل .

نوان الدرس والملصود ب
مية من جوانب

رل

 -2الس وك الوجدان .
 -3الجانب الس و

م االجدماع :
دعري
و دراسة الحياة االجدما ية ل المجدمع ب ما دحوي من اداة
ودلاليد وقوانين ونمم ومش الة وموضوع الدراسة لي و الما رة
االجدما ية .
دعري الما رة االجدما ية :
نماط الس وك والنمم والعالقاة االجدما ية وطرق الدف ير الد
دندشر بين قطاع ريض من المجدمع ولها صفة اإللزام .
نواع الموا ر االجدما ية :
 -1الما رة االجدما ية الد لائية  :مث الطالق والعنوسة .
 -2الما رة المنزلة من ند هللا  :مث
م النفس و م االجدماع :
دا
 -1الفهم .

الدوجي .

مدابعة ح نشطة ال داب

م النفس.

اذ ر جوانب الس وك ل
النفس .

.

 -2الدنبؤ ( الدوقع ) .

الواجب

الثالثاء

الداريخ
الحصة
الوسائ المسا دة ال داب  +ال وحاة الورقية  +السبورة  +البروج دور.
الدلويم
جراءاة الدع يم والدع م
ذ ن ل طالباة حو

م النفس :
 دعري
و الع م ا ذ يدرس س وك اإلنسان دراسة مية من جوانب
المخد فة
م النفس :
 جوانب الس وك ل
 -1الجانب المعرل
 -2الس وك الوجدان
 -3الجانب الحر ( الما ر )
م االجدماع :
 دعري
و دراسة الحياة االجدما ية ل المجدمع ب ما دحوي من
اداة ودلاليد وقوانين ونمم ومش الة وموضوع الدراسة
لي الما رة االجدما ية .
 دعري الما رة االجدما ية :
نماط الس وك والنمم والعالقاة واالجدما ية وطرق
الدف ير الد دندشر بين قطاع ريض من المجدمع ولها صفة
اإللزام واالسدمرار ويم ن مالحمدها ل دفا الناس ليما
بينهم .
م النفس و م االجدماع :
 دا

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

الصالة والصوم .

رل

م

م االجدماع .

رل الما رة االجدما ية .
حدد

م النفس و م
دا
االجدماع .

األخوة المع مين و المع ماة
السالم ي م ورحمة هللا وبر اد
يسر مؤسسة الدحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن دلدم

ما يخص دحاضير منا ج الملرراة
ل عام الدرس  1442ـ

أنواع التحاضير
وحداة مشروع الم ك بدهللا  +االسدراديجياة الحديثة  +الدع م النشط  +الطريلة البنائية  +المسرد

المرفقات
روض بوربوينة لجميع دروس المادة
+
وراق مـــ خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
ال داب االل درون

+
سج مدابعة
+
ح اسئ ة ال داب
+
خرائط ومفا يم
+
شرح مدميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سج انجاز مع مة

الدوصي ل رياض والخرج مجانا
)من  48سا ة الى  72سا ة(لمن م خارج مدينة الرياض يضا قيمة االرسالية  50لاير ل فيد س
ويم ن م ذالك دسجي الط ب
ل درونياً ن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يم ننا الدوصي

ن االيمي او الفيد س لجميع مدن المم ة

)س د _ طبا ة م ونة _ طبا ة ادية ( حسب ط ب م
ايمي المبيعاة

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة ى س د
لاير 20سعر المادة ن طريق االيمي
لاير 80سعر المادة مع الس د طبا ة ادية
لاير 120سعر المادة مع الس د طبا ة م ونة
لمن م خارج مدينة الرياض يضا قيمة االرسالية  50لاير ل فيد س المسدعج
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________

”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
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
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

