اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

األهداف العامة للنظام المقررات
يهددددددد لمددددددام الملددددددرراة إالمرحلددددددة العال يددددددة ملددددددي محددددددداه لللددددددة ل يددددددة دددددد التعلدددددديم العددددددال
مضاميل يسعي ملي تحليق اآلت :















إ دا دددددد

يا لدددددد

سدددددداليإ

من ذلك:
المسا مة تحليق مرام سياسة التعليم الممل ة العرإية السع دية من التعليم العال
تعزيز العليدة اإلسالمية الت تستليم إها لمرة الطالإة لل ن اإللسان الحياة الدليا اآلخرة.
تعزيز قيم الم اطلة الليم االجتما ية لدى الطالإة.
ذه المرحلة.
المسا مة م ساب المتعلماة اللدر المالئم من المعار المهاراة المفيدة ق تخطيط ملهج يرا خصائص الطالإاة
تلمية شخصية الطالإة شم لياً؛ تل يع الخإراة التعليمية الملدمة لهما.
ذلدددك إتلليددد حددداالة الرسددد ب التععدددر ددد الدراسدددة مدددا يترتدددب ليهمدددا مدددن مشددد الة لفسدددية اجتما يدددة اقتصدددادية دددذلك ددددم
تللددديص الهددددر ددد ال قدددة الت دددالي
م ادة العام الدراس امال.
تللي تر يز دد الملرراة الدراسية الت تدرسها الطالإة الفص الدراس ال احد.
تلميددة قددددرة الطالإددة لدددي اتخدداذ اللدددراراة الصددحيحة إمسدددتلإل ممددا يعمدددق علتهددا ددد لفسدددها تزيددد مقإالهدددا لددي المدرسدددة التعلدديم طالمدددا لدد تددددري إلددا ً لدددي اختيار دددا
المدرسة الت تريد ا.
ق قدراتها
من خال تع يد الطالإة للجدية الم امإة.
ر ع المست ى التحصيل السل
م ساب الطالإة المهاراة األساسية الت تم ل من امتالك متطلإاة الحياة العملية المهلية من خال تلديم ملرراة مهارية يتطلب دراستها من قإ جميع الطالإاة.
تحليق مإد التعليم من ج التم ن اإلتلان إاستخدام استراتيجياة طرق تعلم متل ة تتيح للطالب رصة الإحه االإت ار التف ير اإلإدا .
التفا ددد مدددع اآلخدددرين الحددد ار الملاقشدددة قإددد الدددر اآلخدددر
تلميدددة المهددداراة الحياتيدددة للطالإدددة معددد  :الدددتعلم الدددذات مهددداراة التعدددا ن الت اصددد العمددد الجمدددا
مطار من الليم المشتر ة المصالح العليا للمجتمع ال طن.
تط ير مهاراة التعام مع مصادر التعلم المختلفة التللية الحديعة المعل ماتية ت ميفها ايجاإيا الحياة العملية
تلمية االتجا اة اإليجاإية المتعللة إحب العم المهل الملتج اإلخالص العم االلتزام إ .

األهداف العامة لمادة الدراسات النفسية واالجتماعية
واالجتماعية واالجتماعية










الت عير المتإاد إين الفرد المجتمع.
ت يد مية الت ّي االجتما
ح المش الة.
االستفادة من الحلائق اللفسية مجا الحياة العملية
تعدي السل ك إما ي ّتفق مع متطلّإاة المجتمع مصلحة الفرد.
تحليق اللم المت ام ل ج الب شخصية الفرد الجسمية ال جدالية العللية االجتما ية.
ن مهاراة الفرد ت يلها مإراز االتجا اة الت تؤعر تلدّم المجتمع رق ّي .
العم لي ال ش
ص ملي الل الين اللفسية الت ت ّج التف ير اإللسال الستخدامها السيطرة لي ذا التف ير ق ما يلفع
الت ّ
الفرد المجتمع.
لي التراه الف ر للعلما المسلمين مجا لم اللفي لم االجتماع مع اإن خلد ن.
ال ق
التص ّ ر اإلسالم ال ام لل ن اإللسان الحياة ن ال ج د لّ خاضع لما س ّل هللا تعالي.
لم اللفي لم االجتماع االستفادة ملها ضرب معلة للضال الذ قع ي إعض
لي م الإح ه
التعر
ّ
العلما التصحيح اإلسالم ل .

توزيع منهج مادة ( الدراسات النفسية واالجتماعية )
األسإ ع

التاريخ

2

االحد  1443/5/8ـ

الخميي  1443/5/12ـ

3

االعلين  1443/5/16ـ

الخميي  1443/5/19ـ

4

االحد  1443/5/22ـ

الخميي  1443/5/26ـ

5

االحد  1443/5/29ـ

الخميي  1443/6/3ـ

الخميي  1443/6/3ـ

الخميي  1443/6/10ـ

6

االحد  1443/6/13ـ

الخميي  1443/6/17ـ

7

االحد  1443/6/20ـ

الخميي  1443/6/24ـ

8

االحد  1443/6/27ـ

العالعا  1443/6/29ـ

9

االحد  1443/7/5ـ

الخميي  1443/7/9ـ

10

االحد  1443/7/12ـ

الخميي  1443/7/16ـ

11

االحد  1443/7/19ـ

العالعا  1443/7/21ــ

12

االحد  1443/7/26ـ

الخميي  1443/7/30ـ

13

االحد  1443/8/3ـ

الخميي  1443/8/7ـ

لم اللفي لم االجتماع  -دا
التعري إملرر الدارساة اللفسية االجتما ية  -تعري
دراسة لم اللفي االجتماع  -مية دراسة لم اللفي االجتماع  -مجاالة لم اللفي
االجتماع
ما ية اللم اإللسال  -المإادئ العامة لللم  -الع ام المؤعرة لي اللم  -مرحلة الطف لة -
مرحلة المرا لة
مرحلة المرا لة  -مرحلة الرشد  -مرحلة الشيخ خة  -لشطة تطإيلاة  -ما ية الد ا ع
االحد اجازة مط لة
مدارة الد ا ع التح م إها  - 1مدارة الد ا ع التح م إها
التعري

إااللفعاالة  -مائ
مجازة ملتص

االلفعاالة تط ر ا  -ما ية التعلم  - 1ما ية التعلم 2

الفص

من  1443/6/3ـ حتي  1443/6/10ـ

العملياة المسهمة التعلم – التف ير  -ل اع التف ير  -الذ ا
اإلإداع  -الصحة اللفسية مل ماتها  -المل ماة المعر ية  +االجتما ية  -المل ماة السل ية
 +مل ماة التعام مع االزماة
ل اع االضطراإاة اللفسية  - 1ل اع االضطراإاة اللفسية  - 2خط اة العالج اللفس
ساليإ 1
األرإعا الخميي مجازة مط ل
ساليإ  - 2المهاراة اللفسية االجتما ية  - 1المهاراة اللفسية
خط اة العالج اللفس
االجتما ية  - 2ض اإط السل ك الت يد الفعا
الت يدية من ملم ر مسالم  -المش الة االجتما ية  -مش لة س استخدام الطالق
مش لة العمالة الملزلية  -مش لة المخدراة  -مش لة مسا ة استخدام اإللترلة
األرإعا الخميي مجازة مط ل
االختإاراة

إداية الدراسة للطالب للفص الدراس العال
مجازة ملتص الفص الدراس العال
إداية الدراسة إعد اجازة ملتص الفص الدراس العال
إداية مجازة الفص الدراس العال

1

االحد  1443/5/1ـ

الخيي  1443/5/5ـ

الدر ي

مالحماة

 1443/05/01ـ 2021/12/05 -م
 1443/06/03ـ 2022/01/06 -م
 1443/06/13ـ 2022/01/16-م
 1443/08/07ـ 2022/03/10 -م

من

ملي

( نظام المقررات )

العال

لمام ملرراة

الص
الدري
تمهيد

المــــادة

ما ية لم اللفي

ما الملص د إعلم اللفي

الدراساة اللفسية
االجتما ية

اليـ م

االعلين

األحد

العالعا

األرإعا

الخميي

التاريخ
الحصة
الفترة الزملية

لم االجتماع

لم االجتماع ؟

الخط ة :1تحديد لتائج التعلم المرغ إة
األ دا
األ دا

األ ار ال إرى (اإل هام الإاقية)

الرئيسية

العامة  :يت قع من الطالإة إعد دراسة ذه ال حدة ن :

ذه ال حدة لي ما ية لم اللفي

الف رة ال إرى :سلتعر
ستفهم المتعلماة :
 الملص د إعلم اللفي لم االجتماعلم اللفي
 التمعي ألل اع السل كلم اللفي لم االجتماع
دا
 األ مية اللمرية التطإيلية من دراسة لم اللفي لم االجتماع العالقة المت املة إين لم اللفي لم االجتماع د ر لم اللفي لم االجتماع المجاالة المختلفة -التمعي للمجاالة المختلفة لعلم اللفي لم االجتماع

 تعر الملص د إعلم اللفي
لم اللفي
 تمع ألل اع السل ك
 تعر الملص د إعلم االجتماع
لم اللفي لم االجتماع
 تشرح دا
 تحدد األ مية اللمرية التطإيلية من دراسة لم اللفي لم االجتماع
 تميز إين دراسة لم اللفي لم االجتماع
 ت ضح العالقة المت املة إين لم اللفي لم االجتماع
 ت ضح د ر لم اللفي لم االجتماع المجاالة المختلفة
تمع للمجاالة المختلفة لعلم اللفي لم االجتماع

لم االجتماع .

المعر ة المهاراة الرئيسية الت سي تسإها المتعلماة إعد تعلم ال حدة ؟
األسئلة األساسية:
لم اللفي ؟
السؤا األ  :ما دا
السؤا العال  :ما األ مية اللمرية التطإيلية من دراسة لم
االجتماع ؟
السؤا العاله  :ما د ر لم اللفي المجاالة المختلفة ؟

ستعر

المتعلماة :

 الملص د إعلم اللفي لم االجتماع
لم اللفي
 التمعي ألل اع السل ك
لم اللفي لم االجتماع
دا

 األ ميددة اللمريددة التطإيليددة مددن دراسددة لددم الددلفي
االجتماع
 العالقة المت املة إين لم اللفي لم االجتماع
 د ر لم اللفي لم االجتماع المجاالة المختلفة
التمعي للمجاالة المختلفة لعلم اللفي لم االجتماع

ست ن المتعلماة قادراة لي :

لددم

-

-

معر ة الملص د إعلم اللفي لم االجتماع
لم اللفي
التمعي ألل اع السل ك
لم اللفي لم االجتماع
ذ ر دا
ت ضيح األ مية اللمرية التطإيلية من دراسة لم
اللفي لم االجتماع
شرح العالقة المت املة إين لم اللفي لم االجتماع
المجاالة
لم االجتماع
إيان د ر لم اللفي
المختلفة
التمعي للمجاالة المختلفة لعلم اللفي لم االجتماع

الخط ة  : 3خإراة التعليم التعلم

الخط ة  : 2تحديد الإرا ين األدلة لي تحلق ل اتج التعلم

المهمة
األدائية

* م
إحاه من
االلترلة ن
مية
دراسة لم
اللفي لم
االجتماع .
* ن تحضر
الطالإاة
قصة ت ضح
مجاالة لم
اللفي .

المح اة
الرئيسية

دلة خرى

تحليق
درجاة
متلدمة
االختإاراة

من خال
األدلة التالية:

يلدم التمهيد .

األلشطة التعليمية :
-

اللدرة لي
للاشاة
ح سئلة
الزميالة -
التدريإاة
اختإاراة
إال تاب
قصيرة -
المدرس
اختإاراة
ط يلة -
يتم من خال
التذ ير
األ اديم –
جد
المف راة -
المتاإعة
األسئلة
الفجائية -
المعد (
تل يم األقران
مإتدئ  -لام – المط ياة -
– مل اإللجاز.
–
متميز ) .

األلشطة التعليمية التعلمية

ستل م المتعلماة
إماي ت

-

-

مدخ تمهيد إلعارة التإاه الطالإاة إعرض إعض األسدئلة األلشدطة المتعللدة إم ضد ع
ال حدة .
مإددراز األ ددار اإل هددام الإاقيددة لل حدددة إتلددديم األسددئلة األساسددية مددع ملاقشددة المهمدداة
األدائية الت تعم لي تحليق ذه األ دا اإل هام .
رض المعر ة المهارة الخإرة التعليمية المراد م سداإها للطالإداة إترتيدب ال تداب لهدا
د
إلصددد تحليلهددا احدددة تل د األخددرى ذلددك حسددب مسددتراتيجية التدددريي الملاسددإة
التال :
من خال العم لي شد مجم داة تعا ليدة إعدد درض ددا ال حددة طلدب مدن
لم اللفي لم االجتماع .
الطالإاة ت ضيح تعري
قدم للطالإاة رض إ ر إ يلة ن مية دراسة لدم الدلفي لدم االجتمداع طلدب
من الطالإاة قرا ة العرض جيداً ملاقشة المعل ماة الت ردة ي د محا لدة مدلهن
لت ضيح مية دراسة لم اللفي لم االجتماع مع ت ضيح الهد مل مإررات .
قدم للطالإاة مط ية ن مجاالة لم اللفي لم االجتماع اطلب من الطالإاة قدرا ة
المط ية إطريلة ملية مر زة تعتمد لدي تحليد المعل مداة التد ردة إهدا مدن خدال
مستيعاب العالقاة إين العلا ين الرئيسدة الفر يدة للخدر ج إمفهد م شدام دن مجداالة
لم اللفي لم االجتماع .
طلب من الطالإاة جمع معل مداة دن لدم الدلفي لدم االجتمداع يدتم ذلدك مدن خدال
االستعالة إشإ ة االلترلدة مدن خدال م تإدة المدرسدة قددم الطالإداة المعل مداة د
ش ملا تيب صغير ال يزيد ن شرين سطراً.
طلب مدن الطالإداة تاإدة ملالدة قصديرة دن لدم الدلفي مدع ت ضديح الهدد مدن تاإدة
الملالة مإرراتها.
ت زيع راق العم ملاقشة المجم اة يها .
تختتم ال حدة إتلييم ذات للطالإاة تلك ال حدة .

ستل م المعلمة
إما ي ت
* يحدد
مستراتيجية
التدريي( تعلم

* الملاقشة الح ار.
* تاإة الإحه .

للا ي – تعلم
لشط – ح ار

* م مط ية .

ملاقشة – تف ير

* تاإة قصة.
* تلفيذ لشاطاة تاإ
الطالإة اللشاط.
*ح

تعا ل – طريلة

راق العم .

* المشار ة

رسم

خرائط ذ لية

خرائط

مفا يم .
* جمع المعل ماة

لاقد
* قرا ة لم ذجية
لللص ص.
* التعزيز الملاسب
* تلسيم
المجم اة.
*م داد رق
العم .
*م داد
الخرائط
الذ لية
خرائط
المفا يم

المــهمة األدائيــة
اسم ال حدة

ما ية لم اللفي
االجتماع

الص

لم

مهمتك :
الهد

التعليم العال (
لمام الملرراة )

الدراساة اللفسية االجتما ية

المادة

ن ت تب قصة – تلفيذ مط ية -

 :ت مي

الدر ي اللغ ية

المش لة التحد  :ن تطرحها إطريلة شيلة

سلسة تحلق الفائدة المتعة لللارئ .

لة  :اتب .
د

الد ر

ج

الجمه ر

طالإاة المدرسة

م

الم ق

السياق الذ تجد لفسك ي

ا

اللاتج األدا

ع

معايير مح اة اللجاح

ميفتك  :تلفيذ اللصة الملصق .

الغرض

المجتمع
 :سياق الملرر العلم

 تلفيذ المط ية الإحه تاإة الخطإة .
 اإللمام إج الب المط ية ذلك الإحه .
 مجرائ إطريلة مش ق ممتعة.
 الشم لية .
العلم الشيق .
 مرا اة الجالب اللغ

الت قعاة

مإتدئ

لام

الش ا د األدلة مجم ع الللاط

متميز

جمع الص ر الت
ت ضح إر ال الدين
صلة األقارب

جمعة الص ر لها

جمعة ص ر جم مما
سإق

جمعة الص ر ز دتها إعإاراة
جميلة

جمعة الص ر حسلة ترتيإها
تاإة جمال م ضحة لها

الترتيب التلسيق

ملاسب

ملاسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

ت خر ي مين

ت خر ي م احد

الم د المحدد

جد
الم ن( الم ض ع )
 تعري

لم اللفي

الي م

لم االجتماع
لم

 مية دراسة لم اللفي
االجتماع
 مجاالة لم اللفي لم االجتماع

الم د المحدد

تلميم التدريي

التاريخ
 14 / /ـ
 14 / /ـ
 14 / /ـ

الحصة

الفص

الت قيع

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير

وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+

الكتاب االلكتروني
+

سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+

سجل انجاز معلمة

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

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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

