
 

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 المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/9                   

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

                  https://almanahj.com/sa/9social                   

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

               

                  https://www.almanahj.com/sa/9social1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

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

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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...مدرسة: .............................  

 

  

                                                                                 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 معلمة المادة

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



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 والمواطنةالدراسات الاجتماعية تحضير مادة  بطاقة
 المتوسط الثالثللصف  

 ( هـ1441 الأول) الفصل الدراسي  
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  (هـ1441ول  )( الفصل الدراسي األلث المتوسط الثا(   للصف  )  والمواطنةاالجتماعية  الدراسات  توزيع منهج مادة  ) 

 هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 
 األنظمة السعودية

  مجلس الوزراء 2 النظام األساسي للحكم  

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع

 اطقنظام المن 4 مجلس الشورى 3

 هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 مقومات الهوية الوطنية  6 أسس المملكة العربية السعودية 5

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع

7 
 العلم الوطني
 االوسمة السعودية  8 اليوم الوطني

 هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 
 المسؤولية

 الذوق العام10 المواطنة المسؤولة

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع

11 
 مفهوم التطوع
 أهمية التطوع 12 اشكال التطوع

 برامج التطوع الوطنية

 هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

13 
 أنواع الخرائط

 استعماالت الخريطة وطرق نقلها14 عناصر الخريطة
 الصور الجوية واستعماالتها

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع

 16 (GPSالتقنيات الحديثة، نظام تحديد الموقع العالمي) 15
 علم المساحة

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 سبوعاأل
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 األول
 م01/09/2019 هـ02/01/1441

 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 صف العامبداية إجازة منت
  م19/01/2020 هـ24/05/1441بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

17 
18 

ير عاياستكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات  لم
 التقويم

 معلمة المادة
 أ/

 المشرفة التربوية
 أ/

 قائدة المدرسة
 أ/
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 ظاتالمالح الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة
    هـ14..... .... / .... / 

 األنظمة السعودية األولى
    هـ14..... .... / .... / 
    هـ14..... .... / .... / 
    هـ14..... .... / .... / 
    هـ14..... .... / .... / 

 
 

 .األنظمة السعوديةالتعرف على  :للدرسالكفاية األساسية 
 

 المحتوى األهداف
 (ة) كتاب الطالب

 اسئلة التقويم
 (ة) كتاب الطالب

  النظامالطالبة  تعرفأن 
 انواع أن تعدد الطالبة

األنظمة في المملكة 
 العربية السعودية
االسس أن تذكر الطالبة 

التي يحكم األنظمة 
 السعودية

ان تبين الطالبة الجهات 
التي تعنى بتوثيق األنظمة 

 السعودية

 ا النظامم: 
هووو مجموعووة موون الاواعوود العامووة التووي توونظم شوويئا محوودد  تعوود  

 .السلطة التنظيمية وتصدرة السلطة التنفيذية
 األنظمة في المملكة العربية السعودية نوعان هما: 

 األنظمة األساسية: وهي المتعلاة بالحكم.
 المتعلاة بالشؤون العامة للدولة. ياألنظمة العامة: وه

 
ة كز الوطني للوثائق والمحفوظات وتوثيق األنظميتولى المر

 ةالسعودية وحفظها واتاحتها  وذلك ضمن اختصاصاته األساسي
 : أنشطة كتاب الطالبة

 [16[ ص ]2نشاط ]،  [15[ ص ]1نشاط ]

 ؟النظام ما هو
انواع األنظمة  عددي

في المملكة العربية 
 السعودية

االسس التي  اذكري
يحكم األنظمة 

 السعودية
الجهات التي  يبين

تعنى بتوثيق األنظمة 
 السعودية

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 
o حدث واقعي o حل المشكالت o كتاب النشاط o نيفالتص o التواصل 
o قصة o التعليم التعاوني o أجهزة عرض o القياس o المالحظة 
o طرح مشكلة o االستكشاف o شفافيات o االستنتاج o سلم التقدير 
o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o جهاز تسجيل o عالقات األرقام o قائمة الشطب 
o عرض صور o العصف الذهني o مراجع , صحف o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 
o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: مجسمات o ...................... :أخرى 
o مدخل تاريخي o القصة o عينات o التوضيح o ...................... :أخرى 
o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o لوحات ورسومات o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o فيلم تعليمي o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 
o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o  مهارة التمييز بين

 التذكر o أخرى: ...................... o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات
o  o  صحائف األعمالأسلوب o  o المرونة o  
o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  

 

 ..................................................................................................  :. حل اسئلة الكتاب التعينات المنزلية:
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 األخوة المعلمين والمعلمات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضير االجتماعيات

 تحضير + توزيع + أهداف

 

 أنواع التحاضير

لنشط لتعلم اثة + االبنائية + المسرد + االستراتيجيات الحديوحدات مشروع الملك عبدهللا + الطرياة 
 الوحدات العرضية + الجديد + استراتيجيات التعلم النشط

 

 المرفاات

 ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 
 كتاب الطالبة و دليل المعلم

+ 
 سجالت التاويم والمهارات حسب نظام نور

+ 
 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 
 قياس لكل درسأوراق 

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 سجل إنجاز الطالبة
+ 

https://www.mta.sa/
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 حل أسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

 اثراءات

 

 شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

 

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

 ساعة( 24التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ) المستعجل 

 تسجيل الطلبيمكنكم كذالك 

 إلكترونياً 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 

 لاير 20 على سي دي سعر المادة

 لاير 20 عن طريق االيميل سعر المادة

 لاير 50 مع السي دي طباعة عادية سعر المادة

 لاير 100 مع السي دي طباعة ملونة سعر المادة

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

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

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

 233608010954856 / بنك الراجحي

https://mta.sa/c/
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 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

 SA4715000900127883010006 /اي بان بنك البالد

 0101001926001 / البنك السعودي لإلستثمار

 030680161166001 /الجزيرة

 SA6760100030680161166001 / بنك الجزيرةاي بان 

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

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

 68201042364000 / حساب االنماء

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء

 

 

 لاير 50بقيمة  يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة
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لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال 
 المدير

0554466161 

 

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004 

966558396119 

 

 
 

https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg
https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg
https://api.whatsapp.com/send?phone=966555107025
https://api.whatsapp.com/send?phone=966557977722

