
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث الثانوي اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث الثانوي في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/12social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث الثانوي في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                       

             

                  https://www.almanahj.com/sa/12social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث الثانوي اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade12                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
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   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

 

هـ (  1441راسي  )العام الد   -الفصل الدراسي األول    –  ( المستوى الخامس –لنظام الفصلي ا –ثالث ثانوي  (    للصف  )   الدراسات االجتماعية والوطنية   مادة    ) توزيع منهج      
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 ألسبوعا هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 
 السكان 

+   مجالت القيد  حل المشكالتإستراتيجية  )
 المزدوج + االجتماع على تحديد الموقع(

2 

ة  يجيإستراتالعوامل الطبيعية التي تؤثر في السكان 
م + أرس الورشة التعليميةالمخيلة الموجهة +   )

 (أفكارك
 جية تيإسترا لسكانالعوامل الطبيعية التي تؤثر في ا 

حل +   تدوين المالحظات +  الكرسي الساخن)
  (المشكالت

 النمو السكاني 
 +فجوة المعلومات +   أرسل سؤال إستراتيجية  ) 

 (المراسل المتنقل
  التحول الديمغرافي

 ظات+   تدوين المالح الكرسي الساخنإستراتيجية  )
 (حل المشكالت+ 

3 

تراتيجية  إس توزيع السكان حسب األجناس
+  الكرسي الساخن+    خرائط المفاهيم)

 معرض التجول(
 مجالت القيدإستراتيجية  ) الهجرات السكانية

الخيال المزدوج +   المخيلة الموجهة +  
 (العلمي

   + االستقراءإستراتيجية  ) الكثافة السكانية
 + أرسم أفكارك( الورشة التعليمية
ة فجوإستراتيجية  ) االكتظاظ السكاني

المعلومات +   أرسل سؤال + المراسل 
 المتنقل(

4 

+   أرسم  االستقراءإستراتيجية  ) (1العمران)
 (أفكارك + حلقة الحكيم

 فجوة المعلومات +  إستراتيجية  ) (2العمران ) 
 (أرسل سؤال + المراسل المتنقل

ج +   مجالت القيد المزدوإستراتيجية  ) (3العمران ) 
 (لخيال العلمياالمخيلة الموجهة +  

 اءقراالستإستراتيجية  )الموارد الطبيعية والبشرية  
 (+ أرسم أفكارك الورشة التعليمية+   

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع



   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

هـ (  1441راسي  )العام الد   -الفصل الدراسي األول    –  ( المستوى الخامس –لنظام الفصلي ا –ثالث ثانوي  (    للصف  )   الدراسات االجتماعية والوطنية   مادة    ) توزيع منهج      
 

5 

  إستراتيجية دالعالقة بين السكان والموار
م المساجلة الحلقية )التعاقب الحلقي ( +   أرس)

 (أفكارك  + التغذية الراجعة الدائريه
العوامل الطبيعية المؤثرة في اإلنتاج 

 الورشة+    االستقراءإستراتيجية  )االقتصادي 
 (+ أرسم أفكارك التعليمية

مجالت القيد إستراتيجية  ) العوامل البشرية
 (يالخيال العلمخيلة الموجهة +  المزدوج +   الم

ب +   المدرإستراتيجية  ) (1األنشطة االقتصادية)
 (الخيال العلميفجوة المعلومات + 

6 

 (2األنشطة االقتصادية )
فجوة المعلومات +   أرسل إستراتيجية  ) 

 (سؤال + المراسل المتنقل
  (3األنشطة االقتصادية )

سي الكر+    خرائط المفاهيمإستراتيجية  )
 (+ معرض التجول الساخن

  (4األنشطة االقتصادية )
+   حلقة  الورشة التعليميةإستراتيجية  )

 (الحكيم + االجتماع على تحديد الموقع
 (5األنشطة االقتصادية ) 

مجالت القيد المزدوج +   إستراتيجية  ) 
 (الخيال العلميالمخيلة الموجهة +  

7 

 (6األنشطة االقتصادية )
مجالت القيد المزدوج +   ) إستراتيجية 

 (الخيال العلميالمخيلة الموجهة +  
 تعريف الدولة وعناصرها

 +   مجالت القيد حل المشكالتإستراتيجية  )
 (المزدوج + االجتماع على تحديد الموقع

 (1مقومات الدولة الطبيعية)
ل فجوة المعلومات +   أرسل سؤاإستراتيجية  )

 (+ المراسل المتنقل
 (2دولة الطبيعية)مقومات ال

 المدرب +   فجوة المعلومات +إستراتيجية  )
 (الخيال العلمي

8 

 المقومات البشرية للدولة 
فجوة المعلومات +   أرسل سؤال + إستراتيجية  )

 (المراسل المتنقل
 (1المقومات االقتصادية للدولة )

+   مجالت القيد  حل المشكالتإستراتيجية  )
 (تحديد الموقعالمزدوج + االجتماع على 

 (2المقومات االقتصادية للدولة )
 ات+   تدوين المالحظ الكرسي الساخنإستراتيجية  )

 (حل المشكالت+ 
 (1الحدود السياسية للدولة )

 ميةالورشة التعليتدوين المالحظات + إستراتيجية  )
 (+ حلقة الحكيم

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 

 مجالتإستراتيجية  ) (2الحدود السياسية للدولة )
الخيال القيد المزدوج +   المخيلة الموجهة +  

 (العلمي
ي الكرسإستراتيجية  ) (3الحدود السياسية للدولة )

 (حل المشكالت+   تدوين المالحظات +  الساخن
ة المدرب +   فجوإستراتيجية  )التخطيط اإلقليمي 

 (الخيال العلميالمعلومات + 
 إستراتيجية  األسس الطبيعية للتخطيط األقليمي

 +مجالت القيد المزدوج +   تحقيقات المجموعات )
 (أرسل سؤال

10

 األسس البشرية للتخطيط اإلقليمي
الورشة تدوين المالحظات + إستراتيجية  )

 (+ حلقة الحكيم التعليمية
 التخطيط السكاني

مجالت القيد المزدوج +   إستراتيجية  )
 (الخيال العلميالمخيلة الموجهة +  

 (1التخطيط العمراني )
 المدرب +   فجوة المعلومات +إستراتيجية  )

 (الخيال العلمي

11

 المدرب +  إستراتيجية  ) (2التخطيط العمراني )
 (ميالخيال العلفجوة المعلومات + 

مجالت القيد إستراتيجية  ) التخطيط التعديني
المزدوج +   تحقيقات المجموعات + أرسل 

 (سؤال
ة التغذية الراجعإستراتيجية  ) التخطيط الصناعي

 (الدائريه +   معرض التجول + المخيلة الموجهة
 خنالكرسي الساإستراتيجية  )مدينتي الجبيل وينبع 

 (تحل المشكال+   تدوين المالحظات + 

12

ة ذيالتغإستراتيجية  )نظم تحديد المواقع على الكرة 
الراجعة الدائريه +   معرض التجول + المخيلة 

 (الموجهة
   +المدرب إستراتيجية  ) مكونات نظم تحديد المواقع
 (الخيال العلميفجوة المعلومات + 

مجالت إستراتيجية  ) GPSعناصر الدقة في أجهزة 
ات المجموعات + أرسل القيد المزدوج +   تحقيق

 (سؤال
   + الكرسي الساخنإستراتيجية  ) االستشعار عن بعد

 (حل المشكالتتدوين المالحظات + 

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

13
 إستراتيجية  د ومكوناتهأدوات االستشعار عن بع

 +مجالت القيد المزدوج +   تحقيقات المجموعات )
  (أرسل سؤال

ات تدوين المالحظإستراتيجية  ) المساحة التصويرية
 (+ حلقة الحكيم الورشة التعليمية+ 

المدرب +   فجوة إستراتيجية  ) إنتاج الخرائط

14
الورشة إستراتيجية  ) GPSنظم المعلومات الجغرافية 

 +   حلقة الحكيم + االجتماع على تحديد التعليمية
 (الموقع

 جية اتيإستر قواعد البيانات في نظم المعلومات الجغرافية
يال الخوج +   المخيلة الموجهة +  مجالت القيد المزد)

 (العلمي
المدرب +   فجوة إستراتيجية  ) تمثيل البيانات المكانية

15
 راءالستقاإستراتيجية  ) (1مفهوم اإلعالم ووسائله)

 (+ أرسم أفكارك الورشة التعليمية+   
فجوة إستراتيجية  ) (2مفهوم اإلعالم ووسائله)

 (المعلومات +   أرسل سؤال + المراسل المتنقل
إستراتيجية   خصائص اإلعالم الجديد وإيجابياته

حل +   تدوين المالحظات +  الكرسي الساخن)

 اختبارات الفصل الدراسي األول16
 ) األسبوع األول (



   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

هـ (  1441راسي  )العام الد   -الفصل الدراسي األول    –  ( المستوى الخامس –لنظام الفصلي ا –ثالث ثانوي  (    للصف  )   الدراسات االجتماعية والوطنية   مادة    ) توزيع منهج      
 

 (الخيال العلميالمعلومات + 
حل إستراتيجية  )الصور والمرئيات الفضائية 

 +   مجالت القيد المزدوج + االجتماع المشكالت
 (على تحديد الموقع

 (الخيال العلميالمعلومات + 
وة فج)إستراتيجية   تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

 (المعلومات +   أرسل سؤال + المراسل المتنقل
 (المشكالت

 حلتراتيجية  )إس اإلعالم الجديد ووظائف سلبيات
ع +   مجالت القيد المزدوج + االجتما المشكالت

 (على تحديد الموقع

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
 

17 
18 

 ج العالجية للطالباتاستكمال البرام
 غير المتقنات  لمعايير التقويم



   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
  األول       األسبوع   أسابيع 4  الزمن المتوقع للوحدة األولى  : الوحدة

     الحصة     الصف السكان والعمران موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس ستراتيجية إ الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 السكان

 أن توضح الطالبة أمهية دراسة السكان 

 يةأن تبني الطالبة مصادر البياانت السكان 

 أن تعرف الطالبة التعداد السكاين 

 أن تعدد الطالبة أهداف التعداد 

 حل المشكالت +   

مجالت القيد 

االجتماع  + المزدوج

 لموقععلى تحديد ا

 

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 السبورة   √ ⃝

  الكتاب  √ ⃝

 البطاقات  √ ⃝

 العروض  √ ⃝

 نماذج حسية      ⃝

 أقالم ملونة       ⃝

 صور      ⃝

 المسجل        ⃝

 أفالم تعليمية       ⃝

 أخرى........      ⃝

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

 يةاالختبارات الشفو  √ ⃝

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

 التدريبات  √ ⃝   األنشطة    √ ⃝

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 ..أخرى ....................     ⃝

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

 

 األخوة المعلمين و المعلمات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa 

https://www.mta.sa/


   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

 الخامس ثانوي فصلي المستوى أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث

 – أنواع التحاضير –

 ”خطوات أربع“ثالثي  –وحدات مشروع الملك عبدهللا  –تعلم نشط  –خماسي باإلستراتيجيات  – استراتيجيات التعلم الحديثة

 – المرفقات –

 عروض بور بوينت لجميع دروس المادة

+ 
 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 

 دليل المعلم

+ 
 الكتاب االلكتروني

+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 
 خرائط ومفاهيم

+ 

 بالفيديو لجميع دروس المنهجشرح متميز 



   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

 ساعة( 24التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ) المستعجل 

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 إلكترونياً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c 

 لجميع مدن المملكةكذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس 

 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

 لاير  20 على سي دي سعر المادة

 لاير  20عن طريق االيميل  سعر المادة

 لاير  50مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 لاير  100مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

 لاير للفيدكس المستعجل 50مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية لمن هم خارج 

https://mta.sa/c/


   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================  

 /233608010954856 بنك الراجحي

  /SA5780000233608010954856 آي بان الراجحي

 /27949172000110 البنك األهلي

  /SA0610000027949172000110 آي بان األهلي

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبي
========================== 

 /8001852539 سامبا

 /2052558759940 الرياض

 /SA3520000002052558759940 اي بان الرياض

 /900127883010006 بنك البالد

 /SA4715000900127883010006بان بنك البالداي 

 /0101001926001 البنك السعودي لإلستثمار



   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

 /030680161166001الجزيرة

  /SA6760100030680161166001 اي بان بنك الجزيرة

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

===================== 

 /68201042364000 حساب االنماء

 /Sa3505000068201042364000 اي بان االنماء

———————————————————– 

 لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير

0554466161 

 والدائمة لنا علي الواتسللطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة 

966558396004 

966558396119 

https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396004
https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396119


   األولالفصل الدراسي                 ثالث ثانوي                 5 والوطنية االجتماعية الدراساتالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 
.................................................... 

 
رفة التربوية : المش

 ...أ/.............................................
 

قائدة المدرسة : 
 .........أ/..............................................

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


