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 األهداف العامة لنظام المقررات
 

 

 أسدددددددلل     يهددددددد ا مقدددددددلم حلة دددددددة حل  للةةث دددددددع حلفلمايدددددددع الدددددددد اثددددددد ح  م  دددددددع ما  دددددددع  ددددددد  حل   ددددددد   حلفدددددددلما       ح ددددددد     ل  ددددددد 

 : مضلم ن    يس د الد تح  ق حآلت 

 ربية السعودية من التعليم الثانوي، ومن ذلك:المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة الع

 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة. 



 مسار العلوم اإلنسانية المادة / الدراسات النفسية واالجتماعية ثانوي مقررات/  الصف
 

 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة. 

 لطالباااائ دة، وفاااق تططااايي منهعاااي يراعاااي خ ااااا  االمسااااهمة فاااي السااااا المتعلماااائ القااادع المالاااام مااان المعااااع  والمهااااعائ الم يااا

 .في هذه المرحلة

 .تنمية شط ية الطالبة شمولياً؛ وتنويع الطبرائ التعليمية المقدمة لهما

ئ ن ساااية تقلاااي  الهااادع فاااي الوقااا، والتكاااالي  ، وذلاااك بتقليااا  حااااالئ الرساااوا والتعثااار فاااي الدعاساااة وماااا يترتااا  عليهماااا مااان م اااكال

 .ولذلك عدم اعادة العام الدعاسي لامالواجتماعية واقت ادية، 

 .تقلي  وترليز عدد المقرعائ الدعاسية التي تدعسها الطالبة في ال    الدعاسي الواحد

م، طالمااا دعسااة والتعلاايتنميااة قاادعة الطالبااة علااا اتطاااذ القااراعائ ال ااحيحة بمسااتقبلا، ممااا يعمااق دقتهااا فااي ن سااها، وتزيااد اقبالهااا علااا الم

 .لا اختياعها ووفق قدعاتها، وفي المدعسة التي تريدهاأنا تدعس بناًء ع

 .عفع المستوى التح يلي والسلولي من خالل تعويد الطالبة للعدية والمواظبة

تطلااا  عائ مهاعياااة يالسااااا الطالباااة المهااااعائ اتساساااية التاااي تمكناااا مااان اماااتال  متطلباااائ الحيااااة العملياااة والمهنياااة مااان خاااالل تقاااديم مقااار

 .ميع الطالبائدعاستها من قب  ج

واالبتكااااع  تحقياااق مبااادأ التعلااايم مااان أجااا  الاااتمكن واإلتقاااان باساااتطدام اساااتراتيعيائ وطااار  تعلااام متنوعاااة تتاااي  للطالااا  فر اااة البحااا 

 .والت كير اإلبداعي

لحاااواع ين واع اآلخااارماااتنمياااة المهااااعائ الحياتياااة للطالباااة، مثااا : الاااتعلم الاااذاتي ومهااااعائ التعااااون والتوا ااا  والعمااا  العمااااعي، والت اعااا  

 .والمناق ة وقبول الرأي اآلخر، في اطاع من القيم الم ترلة والم ال  العليا للمعتمع والوطن

 اة العمليةتطوير مهاعائ التعام  مع م ادع التعلم المطتل ة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظي ها ايعابيا في الحي

 المهني المنتج، واإلخالص في العم  وااللتزام با.تنمية االتعاهائ اإليعابية المتعلقة بح  العم  
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 الدراسات النفسية واالجتماعية لمادة العامة األهداف  

 
 

 

 ت     أ ة ع حل ك ّف حالج ةل    حل  ث ة حلة  لدل   ن حلفةد  حلةج ةع. (1

 حالس فلدة من حلح لئق حلنفس ع    مجلل حلح لة حل ة  ع     ثل حلةشكالل. (2

 ك  ةل ي ّفق مع م ط ّ لل حلةج ةع  مص حع حلفةد.ت  يل حلس ا (3

 تح  ق حلنةا حلة كلمل لكل جاحمب شخص ع حلفةد حلجسة ع  حلاج حم ع  حل    ع  حالج ةل  ع. (4

 حل ةل   د حلكشف  ن مهل حل حلفةد  تكاينهل  ا ةحز حالتجل لل حل   تؤثة    ت ّ م حلةج ةع   ق ّ . (5

ع   دق مدل ينفد تاّج  حل فك ة حإلمسلم  الس خ حمهل    حلس طةة   دد  د ح حل فك دة حل اّصل الد حل احم ن حلنفس ع حل   (6

 حلفةد  حلةج ةع.

 حلاقاا   د حل ةح  حلفكة  ل   ةلء حلةس ة ن    مجلل     حلنفس      حالج ةلع مفل ح ن خ   ن. (7

 هللا ت للد.حل صّا  حإلسالم  حلكلمل ل كان  حإلمسلن  حلح لة  أن حلاجاد   ّ  خلضع لةل سنّ   (8

     ض حل  ّةا   د أ   حل حا         حلنفس      حالج ةلع  حالس فلدة منهل  ضةب أمف ع ل ضالل حل    قع   (9

 حل  ةلء  حل صح ح حإلسالم  ل .
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 الدراسات النفسية واالجتماعيةتوزيع منهج مادة 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

  ت ةا     حلنفس      حالج ةلع 6/1/1441يس الخم 2/1/1441األحد  1

  أ ة ع     حلنفس      حالج ةلع . مجلالتهةل 13/1/1441الخميس  9/1/1441األحد  2

  لةؤثةة    حلنةاحل احمل ح –ل  ع حلنةا م –حلنةا  20/1/1441الخميس  16/1/1441األحد  3

  مةث ع حلطفالع 27/1/1441الخميس  23/1/1441األحد  4

  مةث ع حلةةح  ع 4/2/1441الخميس  30/1/1441األحد  5

 حلةش  11/2/1441الخميس  7/2/1441األحد  6

 حل  ح ع
 

 ادح ة حل  ح ع 18/2/1441الخميس  14/2/1441األحد  7
  حل  ةيف  لالمف لالل

   ظلئف حالمف لالل  حل حك   هل . 25/2/1441الخميس  21/2/1441األحد  8

  مل  ع حل     3/3/1441الخميس  28/2/1441األحد  9

  حل ة  لل حلةسهةع    حل     10/3/1441الخميس  6/3/1441األحد  10

 حل فك ة 17/3/1441الخميس  13/3/1441األحد  11
  حل  لء

  حلصحع حلنفس ع  م املتهل 24/3/1441الخميس  20/3/1441األحد  12

  ضةح لل حلنفس عأماحع حال 1/4/1441الخميس  27/3/1441األحد  13

  خطاحل حل الج حلنفس   أسلل    8/4/1441الخميس  4/4/1441األحد  14

  حلةشكالل حالج ةل  ع -حلةهل حل حلنفس ع حالج ةل  ع ) مهل حل تا    حل حل  ( 15/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  15

  مةحج ع 22/4/1441الخميس  18/4/1441األحد  16

  حالخ  ل حل 7/5/1441الخميس  25/4/1441األحد  17+18
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 مسردتحضيرمادةالدراسات النفسية واالجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع عنوان الدرس الحصة الصف التاريخ اليوم

     هـ14/      / األحد

     هـ14/      / االثنين

     هـ14   /   / الثالثاء

     هـ14/      / األربعاء

     هـ14/      / الخميس
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ي اقع من حلطلل ع     حل  س 

 -:أن  تكان قلد ةً   د 

 .ن حلة صاد      حلنفس  ل

تح ي  جاحمب حلس اك    

     حلنفس .

 ت ةيف     حالج ةلع .

ت ةيف حلقل ةة حالج ةل  ع 

. 

تح ي  أماحع حلقاح ة 

 حالج ةل  ع .

  حلنفس ذ ة أ  حا   

      حالج ةلع .

 ثال  ناحن حل  س  حلة صاد    . ل طلل للأقام  إجةحء  صف ذ ن  

 حلة صاد      حلنفس :

  ا حل    حل   ي  س س اك حإلمسلن د حسع   ة ع من جاحم   حلةخ  فع .

 جاحمب حلس اك        حلنفس :

 حلس اك حلة ة   . -1

 حلس اك حلاج حم  . -2

 . حلجلمب حلس ا   -3

     حالج ةلع :ت ةيف 

ل  حسع اضاع ح ا د حسع حلح لة حالج ةل  ع    حلةج ةع  كل مل تحاي  من  لدحل  ت لل    قاحم ن  مق   مشكالل  م

      ا حلقل ةة حالج ةل  ع .

 ت ةيف حلقل ةة حالج ةل  ع :

حإللزحم  لهل صفع ن حلةج ةع مقطلع  ةيض    ن أمةلط حلس اك  حلنق   حل القلل حالج ةل  ع  طةق حل فك ة حل   تن شة  

. 

 أماحع حلقاح ة حالج ةل  ع :

 حلطالق  حل ناسع . مف  حلقل ةة حالج ةل  ع حل   لئ ع :  -1

 حلصالة  حلصام . مف  حلقل ةة حلةنزلع من  ن  هللا :  -2

 أ  حا     حلنفس      حالج ةلع :

 حلفه  . -1

 حل ن ؤ ) حل اقع ( . -2

 حل اج   . -3

  حلة صاد      حلنفس    ن

. 

  جاحمب حلس اك     ث د

     حلنفس .

   حالج ةلع .  ة     

   حلقل ةة حالج ةل  ع   ة

. 

  أماحع حلقاح ة  ث د

 حالج ةل  ع .

  أ  حا     حلنفس  حذ ة

      حالج ةلع  

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم ت ةا     حلنفس      حالج ةلع  –حلاث ة حأل لد لدرسا

      التاريخ  ن     حلنفس ؟  نملذح ت ة  التمهيد

 - - - - - لفصلا -الحصة  مأقال -باوربوينت  –ورة السب –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل

 انب السلوك في علم النفس .جو حددي  حلاحجب : حلاحجب : 

 

 

 معلمة المادة:    
 

 المشرفة التربوية:
 

 ة المدرسة:قائد
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ن و المعلمات   األخوة المعلمي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يرس مؤسسة التحاضي  الحديثة

www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضي  مناهج المقررات

 هـ 1441 –ـه 1440للعام الدرسي  

 أنواع التحاضي  

اتيجيات الحديثة + التعلم النشط + الطريقة البنائية + المرسد وع الملك عبدهللا + االسير  وحدات مرسر

 المرفقات

 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 

 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 

ي 
ونن  الكتاب االلكير

https://www.mta.sa/
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+ 

 سجل متابعة

+ 

 حل اسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

ن بالفيديو لجميع دروس المنهج ح متمي   شر

+ 

 سجل انجاز معلمة

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

ي مدن المملكة عير الفيدكس ) المستعجل 
 (ساعة 24التوصيل لباقر

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
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 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير

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 

 ريال 50 عىل سي دي سعر المادة

 ريال 20عن طريق االيميل  سعر المادة

 ريال 80مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 ريال 120مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

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

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي   

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضي  الحديثة
===========================  

https://mta.sa/c/
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الراجحي بنك   / 233608010954856 

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجحي 

 27949172000110 / البنك األهىلي 

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهىلي 

———————————————————– 

ي   حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبر
========================== 

 8001852539 / سامبا

 2052558759940 / الرياض

 SA3520000002052558759940 / اي بان الرياض

 900127883010006 / بنك البالد

 SA4715000900127883010006 /اي بان بنك البالد

 0101001926001 / البنك السعودي لإلستثمار

 030680161166001 /الجزيرة

 SA6760100030680161166001 / اي بان بنك الجزيرة
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———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

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

 68201042364000 / حساب االنماء

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء

———————————————————– 

ي مدنهم 
ي قن ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

ن قن  االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 

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

966558396004 

966558396119 

 

 

 

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

