مادة الدراسات االجتماعية

الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

معلمة المادة

 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

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

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية)
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث متوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

الدرس األول :المياه

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الدرس الثاني :النفط والغاز والمعادن

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الدرس الرابع :السياحة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الدرس الخامس :تنمية الموارد والمحافظة عليها

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

الدرس السادس :أسس المملكة العربية السعودية  -الدرس السابع :الهوية
الوطنية

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الدرس الثامن :العلم الوطني  -الدرس التاسع :اليوم الوطني

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الدرس الثالث عشر :االقتصاد الوطني

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الدرس الرابع عشر :المشكالت االقتصادية
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الدرس الثالث :الصناعة والتجارة
االحد اجازة مطولة

الدرس العاشر :األوسمة السعودية  -الدرس الحادي عشر :اإلنجاز الذاتي
األربعاء والخميس إجازة مطوله
الدرس الثاني عشر :العمل واإلنتاج

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

الوحدة السابعة -الدرس السابع:
المياه

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
هل تواجه المملكة العربية السعودية نقصا ً في المياه؟
المحتوى وفرض الدرس

 أن تعررررررف الطالبرررررة جهرررررود ل ُخلُر ارو المملكررة العربيررة السررعودية مررن األنهررارر وقلررة األمطررار فيهررا قامررت وزارة
وزارة البيئرررررررررررة والميررررررررررراه البيئة والمياه والزراعة بالعمل لحماية الموارد الحيوية للدولة من أجل:
 .1ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي.
والزراعرررة لحمايرررة المررروارد
 .2ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية.

الحيوية للدولة

الدراسات االجتماعية 3م

التاريخ

مراجعة مفردات الدرس

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

مجسمات
األنشطة

استراتيجيات التعليم البديلة

 oحل المشكالت
.........................

أنواع موارد المياه في المملكة العربية السعودية:

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

هرري الميرراه الجاريررة علررى سررطط األرض أو الترري تجمعررت فرري طبقررات قريبررة مررن سررطط
األرضر وتسربت خ الل َ الصخور والرمال إلى باطن األرضر وقد حرال دون انحردارها إلرى
عررف بالطبقرة الخازنرةر وعنردما حفرر
أسفل وجود طبقة غير َمسا ِم ّية عملت لحجز الميراه ُت َ
اإلنسان اآلبار استطاع الوصول إلرى المراء علرى بعرد أمترار قليلرةر و ُت َعر ّد تِها َمرة َعسرير مرن
أغنى مناطق المملكة العربية السعودية بهذا النوع من المياه. ..

 oالخرائط الذهنية

ومن أقسام المياه السطحية:
ً
أ -ميرراه العيررون :وهرري الترري كانررت تترردفق طبيع ّي را مررن برراطن األرض دون ترردخل
َ
والخ ْرجر واألفاجر والطائفر وعين ُز َب ْير َدةر وعرين
اإلنسان مثل :عيون األَحساءر
سقيا سكان مدينة ج ّدة.
العزيزية التي جعلها الملك عبدالعزيز وقفا ً عام 1366ه ل ُ
ب -مياه األودية :وهري الميراه التري تنسراب فري ال ا
شرعاب واألوديرة عقرب سرقوط
األمطارر وكانت هذه المياه قديما ً تذهب هدراً إمرا فري البحرار وإمرا فري الصرحراء
دون االستفادة منهار ولكن بعد أن أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة السدود
أصبط من الممكن حجز المياهر وتخزينها الستعمالها في الشرب والزراعة.
ومن أهم األودية في وطني:

تقييم الهدف
 عرفررررررري جهرررررررود وزارة

نشاط (  ) 1ص 64

 أن توضررررط الطالبررررة أنررررواع أوالً :المياه السطحية

مررروارد الميررراه فررري المملكرررة
العربية السعودية
 أن تحدد الطالبة أقسام المياه
السطحية
 أن تشررررررررب الطالبرررررررة أهرررررررم
األوديررة فرري المملكررة العربيررة
السعودية
 أن تعرردد الطالبررة امثلررة لميرراه
العيررون فرري المملكررة العربيررة
السعودية

صور

فيلم تعليمي

البيئة والمياه والزراعة
 وضررررحي أنررررواع مرررروارد
الميررررررراه فررررررري المملكرررررررة
العربية السعودية
 حرررررددي أقسررررررام الميرررررراه

 oالتعلم الذاتي

السررررطحية فرررري المملكررررة

 oالتعلم التعاوني

العربية السعودية

 oأخرى ........

 اشرحي أهرم األوديرة فري
المملكررررررررررررة العربيررررررررررررة
السعودية

الر ّمة  /الباطِ ن  -وادي َح ِن ْي َفة  --وادي الدَّواسِ ر وروافده  -وادي
وادي ُّ
ُ
الس ْرحان  -وادي ت َر َبة
ّ

وهناك أودية جبال الحجاز وسهول تِهامة المنحدرة بشردة مرن المرتفعرات باتجراه
والح ْمرضر
البحر األحمرر مثل :وادي جازانر وبيشر واللا ْيرثر وفاطِ مرةر ورابرور
َ
وجميعها أودية قصيرة ما عدا وادي ال َح ْمض.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

المالحظة المناقشة

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....
عددي امثلة لمياه العيون في المملكة العربية السعودية

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى

حل أسئلة الكتاب المتعلقة بالدرس

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة َّ
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده االجتماعيات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه

+
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
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي

129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
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
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

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

