الدراسات االجتماعية

الصف الثالث
التعليم المستمر

أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
✓ تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
✓ إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
✓ تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه
وأسرته ومن المشاركة في النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبار:
 يهدف تعليم الكبار إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
✓ تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
✓ إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
✓ توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبار في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
✓ تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبار تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
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تتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة.
يتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة ويستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
تتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
تتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
ترسخ لديه الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية وتعتز بها.
تتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
تتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
تعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه أسرته ومدرسته ومجتمعه .
تنمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديه.
تتعرف جوانب من تاريخ وطنه المملكة العربية السعودية .
تعتز بانتمائه لوطنه المملكة العربية السعودية.
تتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
تدرك بعض المشكالت التي يواجهها على مستوى أسرته ومجتمعه.
تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،وتدرك الصالت فيما بينها.
تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،ويوظفها في مواقف جديدة.
تنمي إحساسه بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
تكتسب مهارات الدراسات االجتماعية المالئمة للمرحلة االبتدائية.
تكتسب مهارات التفكير المالئمة للمرحلة االبتدائية.
تكون لديه اتجاه إيجابي نحو العمل.
تنمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
تعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
تنمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.

معلومات عن المعلمة

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

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية) للصف (الثالث تعليم مستمر )
التاريخ
من

إلى

الدروس

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

مفهوم التنمية ومجاالتها

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

مفهوم التنمية ومجاالتها

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

التنمية الصحية

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

التنمية االجتماعية

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

تنمية البيئة االساسية

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

تنمية البيئة االساسية

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

تقويم الوحدة

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

المواطنة والمسؤولية

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

الذوق العام

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

الذوق العام

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

األسبوع

المواطنة والمسؤولية
األربعاء والخميس إجازة مطولة

تقويم الوحدة
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نماذج بوربوينت

التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

اجتماعيات  3ب

موضوع الدرس
الدرس الخامس :تنمية الموارد
ما المقصود بتنمية الموارد؟

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

الثالثاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلم والمتعلم

نشاط إثرائي

⃝

حددي أهم المدن الصناعية في المملكة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المناقشة ⃝
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية ⃝ المالحظة ⃝

عرفي المقصود بتنمية الموارد
وضحي جهود الوطن لتنمية الموارد

حددي طرق العناية بالموارد
اشرحي دور الحكومة في العناية
بالموارد المائية والزراعية والحيوانية

تقويم ختامي

تناقش المعلمة الطالبات .أهم مشاريع الصناعات القائمة في منطقتهم
تطلب المعلمة من الطالبات ذكرأهم المدن الصناعية في المملكة
الخبرات السابقة
تعرض المعلمة مبادرة التكامل الصناعي بتقديم أرض وقرض صناعي
تعقب المعلمة بعد شرح الدرس والتعليق على استجابات الطالبات وتجيب
على استفساراتهم ،وتوضيح أهم األفكار التي جاءت في الدرس
ما أبرز المناطق السياحية في المملكة
العربية السعودية؟

تقويم قبلي

تبدأ المعلمة الدرس بعرض المقصود بتنمية الموارد
توضح المعلمة جهود الوطن لتنمية الموارد
تشرح المعلمة طرق العناية بالموارد
تناقش المعلمة الطالبات .دور الحكومة في العناية بالموارد المائية
والزراعية والحيوانية
تطلب المعلمة من الطالبات ذكر طرق تطوير استغالل الموارد المائية
والزراعية والحيوانية
تشرح المعلمة سياسة الدولة في العناية بتنمية الصناعة والتجارة

التقويم

تقويم بنائي

أن تعرف الطالبة المقصود بتنمية الموارد
أن توضح الطالبة جهود الوطن لتنمية
الموارد.
أن تحدد الطالبة طرق العناية بالموارد
أن تشرح الطالبة دور الحكومة في العناية
بالموارد المائية والزراعية والحيوانية
أن تذكرالطالبة طرق تطوير استغالل
الموارد المائية والزراعية والحيوانية
أن تعرف الطالبة جهود الدولة العناية
بتنمية الثروات المعدنية
أن توضح الطالبة سياسة الدولة في العناية
بتنمية الصناعة والتجارة
أن تحدد الطالبة أهم المدن الصناعية في
المملكة
أن تشرح الطالبة مبــادرة التكامــل الصــناعي
بتقديم أرض وقرض صناعي

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

رابط تفاعلي

عرفي جهود الدولة العناية بتنمية
الثروات المعدنية
وضحي سياسة الدولة في العناية
بتنمية الصناعة والتجارة
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع
التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة

أخرى..............

❑تفكير

التحضير بطريقة البنائية
موضوع الدرس

الدرس الخامس :تنمية الموارد

المجموعة

تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

أجهزة عرض جهاز تسجيل

المادة

اجتماعيات  3ب

المكتسبات والمفردات
الجديدة

مراجعة مفردات الدرس

التقويم الختامي

الحصة
الفصل

نماذج وعينات مجسمات صور  لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى .......

ما المقصود بتنمية الموارد؟
المحتوى وفرض الدرس

األنشطة

أن تعرف الطالبة المقصود بتنمية التنمية :هـي جهـود من َّ
ظمـة ترمـي إلـى الرقـي بمسـتوى المعيشـة ،والنهـوض
الموارد
بالمجتمع في المجـاالت االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية ،واالسـتعمال األمثـل
أن توضح الطالبـة جهـود الـوطن
للموارد وفق رؤية واضحة.
لتنمية الموارد.
أن تحــدد الطالبــة طــرق العنايــة الجهود الوطنية لتنمية الموارد:
العناية بالموارد المائية والزراعية والحيوانية:
بالموارد
أن تشــرح الطالبــة دور الحكومــة  1-إقامة السدود لحجز مياه السيول وتخزينها لالستفادة منها
فـــي العنايـــة بـــالموارد المائيـــة  2-إنشاء محطات تحلية المياه المالحة للتقليل من استنزاف المياه الج َْوفية.
الر ْقعَة الزراعية باستصالح األراضي البُ ْور
 3التوسع في زيادة ُّوالزراعية والحيوانية
أن تذكرالطالبــــة طــــرق تطــــوير  4-تشجيع القِطاع الخاص على االستثمار الزراعي
الميس ـرة للمــزارعين والمســتثمرين مــن صــندوق التنميــة
اســــــتغالل المــــــوارد المائيــــــة  5-تقــديم القــروض
َّ
الزراعية ،وبنك التنمية االجتماعية ،مع تقديم اإلعانات النقدية لهم..
والزراعية والحيوانية
أن تعــرف الطالبــة جهــود الدولــة الثروات المعدنية :تنقيب الخبراء والمهندسين عن المعادن.
 2تشجيع القطاع الخاص لإلسهام في اقتصاد المعادن.العناية بتنمية الثروات المعدنية
أن توضح الطالبة سياسـة الدولـة  3-تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها في مجال التعدين وصناعة النفط.
فـــي العنايـــة بتنميـــة الصـــناعة  4-توفير وسائل النقل السريعة والبِ ْنيَة التحتية.
 5تنمية االقتصاد وتنويعهوالتجارة
أن تحـــدد الطالبـــة أهـــم المـــدن الصناعة والتجارة :إقامة المدن الصناعية في مختلف المناطق  -تشـجيع دخـول
القطاع الخاص في الصناعة  -اإلعفاء الجمركي للمواد التي ال يتوافر لها بديل ..
الصناعية في المملكة
أن تشرح الطالبة مبـادرة التكامـل المحافظة على الموارد :الدور الحكومي في المحافظة على الموارد
الصــناعي بتقــديم أرض وقــرض من األمثلة على الدور الحكومي في المحافظة على الموارد
دور األفراد والمجتمعات في المحافظة على الموارد
صناعي

أدوات التقويم

التاريخ

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
نشاط ()1
.........................

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

اذكري طرق تطوير استغالل الموارد المائية والزراعية والحيوانية

استراتيجيات التعليم البديلة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

تقييم الهدف

عرفـــي المقصـــود بتنميـــة
الموارد
وضــــحي جهــــود الــــوطن
لتنمية الموارد
حـــــددي طـــــرق العنايـــــة
بالموارد
اشــرحي دور الحكومــة فــي
العنايـــة بـــالموارد المائيـــة
والزراعية والحيوانية
عرفي جهود الدولة العنايـة
بتنمية الثروات المعدنية
وضحي سياسـة الدولـة فـي
العنايـــة بتنميـــة الصـــناعة
والتجارة
حددي أهم المدن الصناعية
في المملكة

الواجبات المنزلية أخرى

حل أسئلة الكتاب المتعلقة بالدرس

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َو َب َركَاتُهُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة التربية الفنية
الصف الثالث تعليم مستمر
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع تحاضير التعليم المستمر
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
مرفقات مناهج التعليم المستمر
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+

عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
*سعر المادة على سي دي 20لاير*
*سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
https://c.mta.sa

كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"

==========================
الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------

