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 ق العمل فري

 

 مقر العمل  العمل الحالي  االسم  م
 مكتب التعليم بالوسط مشرفة العلوم االجتماعية  ني لشهراروع اصالحة حيدر مز   .1
 مكتب التعليم بالوسط مشرفة العلوم االجتماعية  نورة سعيد محمد الشهراني  .2
 بلقرن مكتب التعليم ب مشرفة العلوم االجتماعية  عبدهللا سعد القرني حنان   .3
 نقيعيم بالمكتب التعل مشرفة العلوم االجتماعية  ي عاو سراء منير سعد امل  .4
 خيبر مكتب التعليم ب مشرفة العلوم االجتماعية  منيرة ناصر عويد الشهراني   .5
 تبالةمكتب التعليم ب مشرفة العلوم االجتماعية  غالية محمد فايز الشمراني   .6

 
 

 والتربية الوطنيةرئيسة قسم العلوم االجتماعية املذكرة /  وإخراجوالتدقيق  املراجعة 

 ز الشهراني شفياء جمعان فاي
 مديرة االشراف التربوي  /اإلشراف العام 
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ل لمين في كتسعى املناهج الى إكسابها للمتع أحد أبرز نواتج التعلم التيتعد املهارات األساسية 
م في لعتشكل األساس العلمي واملهاري للتالدراسية , وتكمن أهميتها في كونها راحل املمرحلة من 

بما يسهم في البات م إتقانها إلى إعاقة عملية تعلم وتقدم الطحقة , حيث قد يؤدي عدحل الل راامل
 نهم .ق املعرفية واملهارية فيما بيفجوة  الفرو اتساع 

والعمل على تقديم الدعم اللزم أهمية التعرف على واقع هذه املهارات لدى طالباتنا ومن هنا جاءت 
 سبل ملعالجتها . تائج ضعفًا فيها بغية الوصول إلى أفضل الرت النال أظهللميدان في ح
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 أهداف المذكرة 

 

 
 ساسية .أفضل ملؤشر معالجة املهارات األ هم إلى ف يدان للوصول نقل الخبرات إلى امل -

 مساعدة امليدان في تحديد املهارات األساسية ملختلف املراحل . -

 ارات املستهدفة . اس ومتابعة املهتوحيد اإلجراءات املتبعة في قي -

 ت .ع تلك املهاراي تتعامل ملف الجهات واألفراد التكاملية ملختتوضيح األدوار الت -

 البرامج العلجية . تقديم أمثلة استرشادية يمكن محاكاتها عند بناء  -
 
 

 فلسفة مؤشر معالجة المهارات األساسية 

 

و مهارات في أتعلم الطالبة ملعارف تقانها إيق عدم االهتمام بمعالجة املهارات األساسية التي يع
 مراحل متقدمة وجديدة . 
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 هـ1441هـ / 1440لعام   ةاالبتدائياملهارات األساسية للمرحلة 
 الدراسات االجتماعية واملواطنة

 املهارة م
 توضح املقصود من التاريخ  .1
 تتمكن من مهارة قراءة القرون والعقود    .2
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 ترتيب العصور التاريخية حسب تسلسها الزمني   .8
 الربط بين األحداث والعصور التاريخية املناسبة لها   .9

 تسمي الخلفاء الراشدين وألقابهم  .10
 برز منجزات الحضارة االسلميةأتبين    .11
 ترسم خارطة اململكة العربية السعودية  .12
 تحدد حدود اململكة العربية السعودية على الخارطة   .13
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 تعرف أبرز مظاهر السطح في وطني   .15
 تسمي العصور التاريخية   .16
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 معرفة واجبات املواطن وحقوقه  .18
 وطنة ىتبين مظاهر انتماء املواطن ال   .19
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 أبرز الطرق واألساليب لتعليم وتدريب الطالبات على املهارات املستهدفة 

 
لكل من هذه بالطرق مزايا  و ,,,,  ملشكلت، واملناقشةتتعدد طرق تدريس املواد االجتماعية، وتشمل طرق الوحدات، املشروع، ا

 االستفادة من جميع الطرق  ابطريقة واحدة إذ يصعب تفضيل طريقة على أخرى بل عليهتتقيد املعلمة  ن ال أوحسنات، ويفضل 
 .التي تيسر اكتساب املهارة 

 / استخدام الرسومات الكرتونّية
مات الكرتونّية التي ُتجّسد الشخصّيات السياسّية اسات االجتماعّية من خلل استعمال الرسو من املمكن تدريس املواد املتعّلقة بالدر  

البات األحداث املهّمة بأسلوب ممتع، كما يمكن أن يقوم الطمن فهم البات والتاريخّية، فهذه الطريقة من الطرق البصرّية التي تمّكن الط
 .  بطريقتهم الخاّصةتم فهمه ات، ومن ثم القيام برسم ما بمقارنة أوجه الشبه أو االختلف بين هذه الشخصيّ 

 /املحاكاة ولعب األدوار
بالدراسات االجتماعّية، والتي يتم من خللها إحياء التاريخ عن من املمكن االستعانة بتمارين املحاكاة ولعب األدوار في تدريس املواد املُتعّلقة  

باتخاذها واألعمال واإلنجازات التي حّققوها خلل الفترات الزمنية ة القرارات التي قاموا لهذه الشخصيات، ومناقش البات طريق لعب الط
رز الظروف االجتماعية أبو  حول حياة شخصية هامة،أيضًا تحل محل الحقيقة لفترة من الزمن إذ انه قد يدور التمثيل واملحاكاة ة . السابق

 والظاهرات الطبيعية او الفصول األربعة .....  التمثيل بالحوادث الجاريةيتم  د واالقتصادية التي أثرت في حياة هذه الشخصية ، وق
 /املفاهيم  خرائط طريقة 

 علمية بطريقة ألفكارهم والتخطيط األولويات تحديد وكذلك العلقات، إيجاد على والقدرة التحليل مهارات الطالبات يعلم لوبأس هي
وتتطور قدره املتعلمين على استخدام خرائط املعرفة  .الدراسية املواد من عديد وفي تعليميةلا املواقف من كثير  في  وتستخدم. منطقية

ا، وتنمو هذه القدرة بملحظة املعلم في تكوين الخريطة، وملحظة مكوناتها وتزداد خرائط املعرفة تقدًما  اتإشراك املتعلميها وعل ةتدريجيًّ
وتساعد على مزيد من الفهم، وتنمية التفكير املنطقي الواعي، وبالتالي تنمية التفكير اإلبداعي وتعقيًدا وتنوًعا، لتحقيق أهداٍف مختلفة، 

 .حل املشكلت درة علىواالبتكاري والق

 /القصة
روح ن وتنمي فيه على التعبير  نكما أنها تدربه نوتثير شوقهن وتجلب انتباهه نعلى سماع القصص ألنها توافق ميوله الباتيقبل الط 

 ، نالتعاون والجرأة وتهذب ذوقه
 / الوسائل

واملجسمات املعبرة، كمجسم قبة الصخرة، ومجسم الكعبة املشرفة،  الخرائط ) جغرافية أو تاريخية (  ة،كاللوحات والرسوم التوضيحي 
 ......   ومجسمات الكرة األرضية واملجموعة الشمسّية

 / الحوار 
  .فيما بينهمالبات الط هاوبين الباتوبين والطا بينه على الحصة جوًا حواريًا متعدد األبعاد علمةضفي املتبأن 
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 أمثلة 
  (تتمكن من مهارة قراءة القرون والعقود  هارة ) م

في تواجه طالبة املرحلة الثانوية مشكلة في سؤال القرون والعقود في اختبارات القدرات ) الجزء اللفظي ( لذلك ال بد من توضيحها للطالبة 
 فترة مبكرة 

 الحتساب القرن :
 سنة  100القرن يتكون من 

 ول ن األ القر   100الى  1من 
 القرن الثاني  200الى  101من 
 القرن الثالث ..... وهكذا   300الى  201من 

 القرن التاسع ( ..... – 890)  –القرن السادس (  – 517)  -القرن الثالث (   – 250) 
 ( على خانة املئات واآلالف مثال  1أما األرقام الكبيرة فيتم استخراج القرن من خلل إضافة ) 

 = القرن العشرين  1940
1 +19  =20  
 

 الحتساب العقد 
 سنوات  10العقد / يتكون من 

 سنوات  10الى  1من  العقد األول 
 سنة  20الى  11من  العقد الثاني 
 سنة  30الى  21من  العقد الثالث 
 سنة  40الى  31من  العقد الرابع 

 سنة .....  وهكذا  50الى  41من  العقد الخامس 
 عقود  ( 10بين القرن والعقد ) أن القرن  يتكون من قة العل
 مثال 

 في أي قرن وأي عقد ؟  1945سؤال / 
 اإلجابة / في القرن العشرين , العقد الخامس 

 في أي قرن وأي عقد  732سؤال / 
 اإلجابة / في القرن الثامن , العقد الرابع 

 
 ها الزمني  ( العصور التاريخية حسب تسلس مثال على مهارة ) ترتيب

 رتبي األحداث التاريخية وفق األقدم زمنيًا ( 
خروج  –تأسيس االمام تركي بن عبدهللا الدولة السعودية الثانية  –انتهاء الدولة السعودية الثانية  –عودة االمام فيصل بت تركي من مصر 

 الدولة السعودية الثانية ( االمام عبدالرحمن بن فيصل من الرياض عند نهاية 
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 هـ1441هـ / 1440املهارات األساسية للمرحلة املتوسطة لعام 

 الدراسات االجتماعية واملواطنة
 

 املهارة م

 التعرف على أبرز الحضارات القديمة في العالم  .1

سس الحضارة اإلسلمية  .2
ُ
 تذكر أ

 تعدد طبقات األرض  .3

 توضح عوامل تشكيل سطح األرض  .4

 لعرضتقارن بين خطوط الطول ودوائر ا  .5

 تفرق بين الطقس واملُناخ  .6

 معرفة عناصر املُناخ والعوامل املؤثرة فيه  .7

 التعرف على حركات االرض وما ينتج عنها  .8

 توضح جهود األمويين في نشر اإلسلم  .9

 العباسيةالتعرف على جوانب التاريخ اإلسلمي وبداية التاريخ الحديث بعد الدولة   .10

 خطيطتفسر علقة تنظيم الوقت بالت  .11

 التعرف على أولويات التخطيط  .12

 تحدد تاريخ اليوم الوطني السعودي  .13

 التعرف على مجلس الشورى ومهامه  .14

سس اململكة العربية السعودية  .15
ُ
 تذكر أ

 التعرف على املسؤولية وأهميتها  .16

 واستعماالتهاتعدد أنواع الخرائط وعناصرها   .17

 ع واالتجاهاتالتعرف على التقنيات الحديثة في تحديد املوق  .18
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 أبرز الطرق واألساليب لتعليم وتدريب الطالبات على املهارات املستهدفة 
لكل من هذه بالطرق مزايا  و ,,,,  تتعدد طرق تدريس املواد االجتماعية، وتشمل طرق الوحدات، املشروع، املشكلت، واملناقشة

 االستفادة من جميع الطرق  اخرى بل عليهب تفضيل طريقة على أبطريقة واحدة إذ يصعتتقيد املعلمة  ن ال أوحسنات، ويفضل 
 .التي تيسر اكتساب املهارة 

 / الطريقة االستقرائية

على التفكير للوصول إلى  الباتتساعد هذه الطريقة على تمرين الط ن ثم يتم استنباطها أمامه الباتاألمثلة على الط ةعرض املعلمت 

  . توسطة استنتاجات جديدة، وهي مناسبة للمرحلة االبتدائية وامل

 /املحاكاة ولعب األدوار
بالدراسات االجتماعّية، والتي يتم من خللها إحياء التاريخ عن في تدريس املواد املُتعّلقة ين املحاكاة ولعب األدوار من املمكن االستعانة بتمار  

لهذه الشخصيات، ومناقشة القرارات التي قاموا باتخاذها واألعمال واإلنجازات التي حّققوها خلل الفترات الزمنية  البات طريق لعب الط
رز الظروف االجتماعية أبو  حول حياة شخصية هامة،أيضًا يل تحل محل الحقيقة لفترة من الزمن إذ انه قد يدور التمث ة . واملحاكاةالسابق

 والظاهرات الطبيعية او الفصول األربعة .....  التمثيل بالحوادث الجاريةيتم  واالقتصادية التي أثرت في حياة هذه الشخصية ، وقد 
 /املفاهيم  خرائط طريقة 

 علمية بطريقة ألفكارهم والتخطيط األولويات تحديد وكذلك العلقات، إيجاد على والقدرة التحليل مهارات الطالبات يعلم لوبسأ هي
وتتطور قدره املتعلمين على استخدام خرائط املعرفة  .الدراسية املواد من عديد وفي التعليمية املواقف من كثير  في  وتستخدم. منطقية

ا، وتنمو هذه القدرة بملحظة املعلم في تكوين الخريطة، وملحظة مكوناتها وتزداد خرائط املعرفة تقدًما  اتإشراك املتعلميها وعل ةتدريجيًّ
ير املنطقي الواعي، وبالتالي تنمية التفكير اإلبداعي وتعقيًدا وتنوًعا، لتحقيق أهداٍف مختلفة، وتساعد على مزيد من الفهم، وتنمية التفك

 .حل املشكلت واالبتكاري والقدرة على

 /القصة
روح ن وتنمي فيه على التعبير  نكما أنها تدربه نوتثير شوقهن وتجلب انتباهه نيولهعلى سماع القصص ألنها توافق م الباتيقبل الط 

 ، نالتعاون والجرأة وتهذب ذوقه
 / الوسائل

جسمات املعبرة، كمجسم قبة الصخرة، ومجسم الكعبة املشرفة، وامل الخرائط ) جغرافية أو تاريخية (  كاللوحات والرسوم التوضيحية، 
 ......   ومجسمات الكرة األرضية واملجموعة الشمسّية

 / الحوار 
  .فيما بينهمالبات الط هاوبين الباتوبين والطا بينه على الحصة جوًا حواريًا متعدد األبعاد علمةضفي املتبأن 

 /الَتعليم اإللكتروني
على القدرِة في اإلبداِع والتمّيز وأيضًا زيادة الكفاءة ملن ال يجدوَن  ةومة ِمن خلل اإلنترنت والشبكات أتاَح الُفرصة للطالبمشاركِة املَعل  

اِمج الوقت املُناسب للتعّلم، ألّن التعليم اإللكتروني الذي يقوم بتنزيِل محتوياِت الدروس على شكل أشرطة َسمعّية وفيديوهات والبر 
 الُقدرِة على الوصوِل إلى املعلومة في أّي وقت وأّي مكان ةأتاَحت للطالبالتعليمّية 

 

https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa
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 مثال 

  (عمليات تشكيل سطح األرض ) مهارة

 مهارة إعداد تقرير يشمل ) أماكن حدوث عمليات تشكيل األرض , أسبابها , آثارها , وسائل التقليل من مخاطرها (  -

 

 مثال 

 (  العباسيةريخ اإلسلمي وبداية التاريخ الحديث بعد الدولة التعرف على جوانب التامهارة ) 

 

 

تحليل الحوادث للوصول الى تفسير لها بناًء على معطيات األدلة والوصف  –مهارة التفسير التاريخي ( م باستخدا -
ساحة فسري العبارة اآلتية ) كان اتساع م –الثاني متوسط الوحدة الثانية الدرس السادس  –مثال  –والتحليل 

 أراض ي الدولة العباسية سببًا في سقوطها ( 
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 هـ1441هـ / 1440لعام  الثانويةاملهارات األساسية للمرحلة 
 الدراسات االجتماعية

 
 املهارة  م
 االملام بأسس ومقومات اململكة العربية السعودية 1
 واإلسلمية والعربية اململكة العربية السعودية في القضايا الدوليةتناقش دور  2
 تذكر االهداف االستراتيجية للمركز العالمي للفكر املتطرف 3
 تبين موقف العرب واململكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية  4
 تعدد اإلمكانات البشرية واالقتصادية في العالم العربي 5
 املقارنة بين التركيب العمري والتركيب النوعي للسكان 6
 تعدد وحدات العالم العربي      7
 تعرف االستعمار 8
 مع التأريخ لهما والثانيةاالولى  العامليةتبين أسباب الحرب  9
 تعدد مقومات الدولة القوية املؤثرة وأمثلة عليها  10
 تكتب ملخص عن دور اململكة في املنظمات العاملية واإلسلمية والعربية  11
 للهيكل التنظيمي ملنظمه أوبكتصمم خارطة معرفية  12
 تسمي مقر رابطه العالم اإلسلمي 13
 العربيةتستنتج أهداف جامعة الدول  14
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 هـ1441 هـ /1440لعام  الثانويةاملهارات األساسية للمرحلة 

 الجغرافيا 
 
 

 املهارة  م
 تصمم خارطة مفاهيم ألقسام وفروع علم الجغرافيا  1

 
 حركة القشرة األرضية ) نظرية الصفائح التكتونية (نتائج توضح  2

 
 ظاهره املد والجزر  و القمر وجد العلقة بين ت 3

 
  املناخيةتسمي أنواع االقاليم  4

 
 تعدد طبقات الغلف الجوي  5

 
 عن البراكين الناتجةتبين االثار  6

 
 تفسر ظاهره الخسوف والكسوف  7

 
 تستدل على اهتمام علماء املسلمين بالخرائط 8

 
 تسمي أشهر علماء املسلمين ومؤلفاتهم بمختلف املجاالت 9
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 هـ1441هـ / 1440لعام  الثانويةاملهارات األساسية للمرحلة 
 التاريخ
 
 

 املهارة  م
  التاريخية الدراسات مصادر  توضح 1

 
 التاريخ قراءه عند التفكير  بمهارات املتعلقة االسس تذكر  2

 
 أشهر املمالك في الجزيرة العربية  تسمي 3

 
 العربية الجزيرةفي  اإلسلمية التاريخيةدد املعالم تح 4

 
 وحياتهم ألبرز معارك دفاع السعوديين عن أرضهم ودولتهم تؤرخ 5

 
 السعودية العربية اململكة عليها تقوم التي االسس تستنتج 6

 
 إنجازات ملوك اململكة في جميع املجاالت  على أمثلة تعطي 7

 
  الوطني التاريخ مصادر  تعدد 8

 
 املجاالتتسمي أشهر علماء املسلمين ومؤلفاتهم بمختلف  9
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 أبرز الطرق واألساليب لتعليم وتدريب الطالبات على املهارات املستهدفة 
 

 /  طريقة املصادر التاريخية

تبحث هذه الطريقة في األحداث املاضية أو خبرات البشر في املاض ي والتي ال سبيل إلى ملحظتها بطريقة مباشرة، ولكن يمكن  
 اكتشاف حقائق حولها باالستدالل عنها من مختلف األدلة التي وصلت إلينا.

والدساتير وتقارير  مية األصلية كاملعاهدات،التاريخي األصلية كأحاديث النبي، ورسائل الخلفاء، والوثائق الرسويشمل الدليل 
 وقطع العملة والتراث. اللجان والنقوس واملخططات، وتقرير شهود العيان، واآلثار املختلفة كاملساجد والطوابع

استجوابه يمية أساسية، ومحور للدرس واعتبار هذا النص دليل تاريخيا يراد وفي هذه الطريقة يتم اختيار النص التاريخي كمادة تعل 
 وتفسيره وإعادة بنائه فل يجوز شرح معاني مفرداته من قبل املعلم إال عند الضرورة القصوى للمعلم إعطاء مقدمة حوله.

 / املناقشة
بالتعقيب على ما هو صحيح ة قوم املعلمتبما يخص املوضوع و  نفي اعطاء آراءه الباتشارك الطتقضية للمناقشة و  ةطرح املعلمت

  نلشرح وجهات نظره نعلى تقديم الحجح واستخدام ثقافته الباتأو خاطئ تساعد هذه الطريقة على تطوير قدرات الط
 / الدروس العملية

أو عن  طالباتأو عن طريق ال ةيق العملي للدرس إما عن طريق املعلميتم في هذه الطريقة توظيف أجهزة ومواد تساعد على التطب
 .ات بالفي ذهن الط طريق متخصصين من خارج املدرسة؛ تساعد هذه الطريقة على ترسيخ املعلومة

 / االستدالل
على تطبيق القوانين واستخدام  الباتتساعد هذه الطريقة الط قوم باستخراج الجزئياتتاملة ثم بتقديم القاعدة الش ةقوم املعلمت

 . العملية ناملعلومات في حياته
 / الطريقة التركيبية

ند كتابة موضوع علقات جديدة بطريقة متسلسلة وهي مفيدة ع الباتستنتج الطتتبدأ هذه الطريقة بالحقائق واملعطيات ثم 
 دراس ي. 

 /  الطريقة التحليلية
 إلثبات املطلوب األول  ةصل الطالبتبالتدريج حتى يتم في هذه الطريقة النظر إلى الطلوب ثم استخدام املعطيات إلثبات املطلوب 

 .على التفكير في حلول ملا يواجههم من مشكلت طالبات تساعد هذه الطريقة في تدريب ال
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 ةاألمثل 

 (  السكانية والنمو  السكانية افةالكث) 

 وضحي بالرسم البياني كثافة السكان في العالم -البياني(  .م املخطط مهارة رس ) التحليل -
 )املعدنية اداملو  -اريس التض – خاملنا)   الطبيعية صر ناوالع ان السك توزيع بين العلقة تفسير  -

 ( واملناخ الطقس عناصر ) 

 م ألنواع الرياح على سطح األرضطة مفاهيصممي خار  –مهارة التحليل  – 

 ( واملناخ السطح عناصر ) 

 وجد العلقة بين الرياح املوسمية والنشاط السياحي في اململكة .ت – الربط مهارة -

 حركة القشرة األرضية ) نظرية الصفائح التكتونية (نتائج   مهارة)  

 عد الصفائح التكتونية (مثلي للظاهرات التي نشأت نتيجة لتلقي أو تبا – التمثيل -

 

 (  العربية الجزيرةفي  اإلسلمية التاريخيةدد املعالم تح+ مهارة أشهر املمالك في الجزيرة العربية  تسمي) مهارة 

 .. ( شخصيات  - معالم  –تاريخية أحداث  –مدن  –ارير عن مهارة الكتابة التاريخبة ) كتابة تقباستخدام 

 يرًا عن قرية الفاو . قر , اكتبي تثار ,واآلسياحة لل هيئة العامةال بالرجوع الى موقع  –مثال 

  التاريخية وصنصة لليتحليلراءة الالق ةار مه

وأقبل الفارس الشجاع إبراهيم بن عبدهللا بجموع معه من أهل الحوطة وقصد ميسرتهم وهم في رأس الجبل وفيه املدافع والعساكر وسار )
لبلد الذين دخلوها ملا حصلت الهزيمة، فلم تقف تلك الجنود إال في وسط عدوهم فحصل بينهم قتال على من في ا أهل الحلوة ومن معهم

فنزل النصر من السماء، وأول من انهزم ، شديد يشيب من هوله الوليد واستولى إبراهيم وأتباعه على املدافع وجروها ورموها من رأس الجبل
ما وقع لها نظير في القرون السالفة وال في الخلوف الخالفه, على عساكر الترك عظيمة التي األعراب الذين مع العسكر، ثم وقعت الهزيمة ال

 . هـ1253 حدثت في عامالتي  الحلوة معركة يصف بشر  ابن للمؤرخ,,,  (   وأعوانهم وهلكت تلك الجنود مابين قتل وظمأ

التفريق بين املصادر األصلية  –دول  –مدن  –الشخصيات وتعريفها  –ج النص السابق الى تحليل لغوي ) املفردات الجديدة يحتا -
 تواريخ وربطها بالقرون الهجرية ( -التمييز بين الخبر والرأي  –والثانوية 

 

 تمت بحمد هللا ,,,

https://ar.wikipedia.org/wiki/1253
https://ar.wikipedia.org/wiki/1253
https://ar.wikipedia.org/wiki/1253

