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أهدا دددددد  إلثددددددانوي  يهددددددد  نظددددددام المقددددددررات إالمرحلددددددة الثانويددددددة ملدددددد  محدددددددا  نقلددددددة نوعيددددددة  دددددد  التعلدددددديم ا
 :وهياكل  وأساليإ  ومضامين   ويسع  مل  تحقيق اآلت 

 ذلك: ثانوي  ومنتحقيق مرام  سياسة التعليم    المملكة العرإية السعودية من التعليم ال المساهمة    

 .اآلخرة  الدنيا و تعزيز العقيدة اإلسالمية الت  تستقيم إها نظرة الطالإة للكون واإلنسان والحياة  

 .تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالإة 

 خطددديط منهجددد تالقددددر المالمدددم مدددن المعدددار  والمهدددارات المفيددددة  و دددق  المسددداهمة  ددد  مكسددداا المتعلمدددات 
 .يراع  خصامص الطالإات    هذه المرحلة

 .تنمية شخصية الطالإة شمولياً؛ وتنويع الخإرات التعليمية المقدمة لهما 

ا يترتددددا تقلدددديص الهدددددر  دددد  الوقددددت والتكددددالي    وذلددددك إتقليددددر حدددداالت الرسددددوا والتعثددددر  دددد  الدراسددددة ومدددد 
 .هما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية  وكذلك عدم معادة العام الدراس  كامالعلي

 .تقلير وتركيز عدد المقررات الدراسية الت  تدرسها الطالإة    الفصر الدراس  الواحد 

إالهدددا   وتزيدددد مقتنميدددة قددددرة الطالإدددة علددد  اتخددداذ القدددرارات الصدددحيحة إمسدددتقإل   ممدددا يعمدددق ثقتهدددا  ددد  نفسدددها 
 .يدهاسة الت  ترالمدرسة والتعليم  طالما أن  تدرس إناًء عل  اختيارها وو ق قدراتها  و   المدر عل 

 .ر ع المستوى التحصيل  والسلوك  من خالر تعويد الطالإة للجدية والمواظإة 

الر مهنيدددة مدددن خدددمكسددداا الطالإدددة المهدددارات اتساسدددية التددد  تمكنددد  مدددن امدددتالك متطلإدددات الحيددداة العمليدددة وال 
 .قديم مقررات مهارية يتطلا دراستها من قإر جميع الطالإاتت

لدددا تتددديل للطا تحقيدددق مإددددأ التعلددديم مدددن أجدددر الدددتمكن واإلتقدددان إاسدددتخدام اسدددتراتيجيات وطدددر  تعلدددم متنوعدددة 
 . رصة الإح  واالإتكار والتفكير اإلإداع 

ع   عمددددر الجمدددداالتواصددددر والتنميددددة المهددددارات الحياتيددددة للطالإددددة  مثددددر: الددددتعلم الددددذات  ومهددددارات التعدددداون و 
لل ركة والمصددداوالتفاعدددر مدددع اآلخدددرين والحدددوار والمناقشدددة وقإدددور الدددرأي اآلخدددر   ددد  مطدددار مدددن القددديم المشدددت

 .العليا للمجتمع والوطن

اإيدددا  ددد  وظيفهدددا ايجتتطدددوير مهدددارات التعامدددر مدددع مصدددادر الدددتعلم المختلفدددة و التقنيدددة الحديثدددة والمعلوماتيدددة و  
 الحياة العملية

  .االلتزام إة االتجاهات اإليجاإية المتعلقة إحا العمر المهن  المنتج  واإلخالص    العمر وتنمي 
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د تأكيدددد أهميددددة التكيمدددد  االجتمدددداع  والتددددأثير المتإددددادر إددددين الفددددر (1
 والمجتمع.

ر حدداالسددتفادة مددن الحقددامق النفسددية  دد  مجددار الحيدداة العمليددة و دد   (2
 المشكالت.

 إما يتمفق مع متطلمإات المجتمع ومصلحة الفرد.تعدير السلوك  (3

تحقيدددق النمدددو المتكامدددر لكددددر جواندددا شخصدددية الفدددرد الجسددددمية  (4
  والوجدانية والعقلية واالجتماعية.

ت العمر عل  الكش  عدن مهدارات الفدرد وتكوينهدا ومإدراز االتجاهدا (5
 الت  تؤثر    تقدمم المجتمع ورقيم .

ددددر ملدددد  القددددوانين النفسددددية التدددد   (6 دددد  التفكيددددر اإلنسددددان التوصم  توجم
السدددتخدامها  ددد  السددديطرة علددد  هدددذا التفكيدددر و دددق مدددا ينفدددع الفدددرد 

 والمجتمع.

نفس الوقو  عل  الترا  الفكري للعلماء المسلمين    مجار علم ال (7
 وعلم االجتماع مثر اإن خلدون.

ر اإلسالم  الكامر للكون واإلنسان والحيداة وأن الوجدو (8 د كلمد  التصوم
  تعال .خاضع لما سنم  هللا

فادة التعرم  عل  أهم الإحو     علم النفس وعلم االجتماع واالسدت (9
منها وضرا أمثلة للضدالر الدذي وقدع  يد  إعدل العلمداء والتصدحيل 

 اإلسالم  ل .

اتهدا  العامة لمادة الدراسات 
 النفسية واالجتماعية
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 الدراسات النفسية واالجتماعيةتوزيع منهج مادة 

 اتسإوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 مل  من

  تعرف علم النفس وعلم االجتماع 6/1/1441س الخمي 2/1/1441اتحد  1

  أهمية علم النفس وعلم االجتماع .ومجاالتهما 13/1/1441الخميس  9/1/1441اتحد  2

  لعوامل المؤثرة في النموا –اهية النمو م –النمو  20/1/1441الخميس  16/1/1441اتحد  3

  مرحلة الطفولة 27/1/1441الخميس  23/1/1441اتحد  4

  مرحلة المراهقة 4/2/1441الخميس  30/1/1441اتحد  5

 11/2/1441الخميس  7/2/1441اتحد  6
 الرشد

 الدوافع
 

 18/2/1441الخميس  14/2/1441اتحد  7
 إدارة الدوافع

  التعريف باالنفعاالت

  وظائف االنفعاالت والتحكم بها . 25/2/1441الخميس  21/2/1441اتحد  8

  ماهية التعلم 3/3/1441الخميس  28/2/1441اتحد  9

  العمليات المسهمة في التعلم 10/3/1441الخميس  6/3/1441اتحد  10

 17/3/1441الخميس  13/3/1441اتحد  11
 التفكير
  الذكاء

  الصحة النفسية ومقوماتها 24/3/1441الخميس  20/3/1441اتحد  12

  رابات النفسيةأنواع االض 1/4/1441الخميس  27/3/1441اتحد  13

  خطوات العالج النفسي وأساليبه 8/4/1441الخميس  4/4/1441اتحد  14

 15/4/1441الخميس  11/4/1441اتحد  15
 (  المهارات النفسية االجتماعية ) مهارات توكيد الذات

 المشكالت االجتماعية -
 

  مراجعة 22/4/1441الخميس  18/4/1441اتحد  16

  االختبارات 7/5/1441الخميس  25/4/1441اتحد  17+18
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 واالجتماعية النفسية الدراساتمسرد تحضير مادة 

 

 

 التوقيع عنوان الدرس الحصة الص  التاريخ اليوم

     هـ14/      / اتحد

     هـ14/      / االثنين

     هـ14/      / الثالثاء

     هـ14/      / اترإعاء

     هـ14/      / الخميس

 

 

 
 

 

 ادة:معلمة الم    

 

 المشر ة الترإوية:

 

 ة المدرسة:قامد
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 الخميس األربعاء لثالثاءا االثنين األحد اليوم ماهية علم النفس و علم اإلجتماع  الوحدة األولى

      التاريخ

 اهمية دراسة علم النفس –تعري  علم النفس و علم االجتماع  ملخص الوحدة
 مجاالت علم النفس و علم االجتماع –و علم االجتماع 

  الفصر -الحصة 

  الفترة الزمنية
 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 : أن الوحدة هذه نهاية    من الطالإة يتوقع
 . تعرف المقصود بعلم النفس .                                      * تمثل ألنواع السلوك في علم النفس 

 . تعرف علم االجتماع .                                          * تحدد أنواع الظواهر االجتماعية 

 م االجتماع .             * تحدد األهمية النظرية و التطبيقية من دراسة علم النفس .تشرح أهداف علم النفس و عل 

       . تميز بين دراسة علم النفس و علم االجتماع .            * توضح دور علم النفس في المجاالت المختلفة 

 في المجاالت المختلفة .      تمثل للمجاالت المختلفة لعلم  النفس .              *توضح دور علم االجتماع 

 . تمثل للمجاالت المختلفة لعلم االجتماع  

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:
 علم النفس يدرس  نفسية اإلنسان وعلم االجتماع  العالقة مع اآلخرين  

 أن : متعلماتال ستفهم

 علم النفس وعلم االجتماع لها ارتباط وثيق  -

علم النفس يهتم بدراسة الخصائس النفسية للفرد  -

 عالقة الفرد باآلخرين . تحددوعلم االجتماع 

األخطاء مثل التداخل في مفهوم علم النفس معالجة  -

 وعلم االجتماع

أعرف علم النفس وعلم االجتماع وأفرق  س

 بينهما.

 وعلم االجتماع . أذكر أهداف كل من علم النفس س

 بم يتميز علم النفس عن علم االجتماع ؟ س

 أمثل ألنواع السلوك االجتماعي . س

 ما دور علم النفس في المجاالت المختلفة ؟ س

 

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟

 ستكون المتعلمات قادرات على ستعرف المتعلمات

 و علم االجتماع  تعري  علم النفس 
 اهمية دراسة علم النفس 

  مجاالت علم النفس و علم االجتماع –و علم االجتماع 

معرفة ماهية علم النفس وعلم االجتماع 

 ومجاالتهما.

 فهم نفسية من أتعامل معه 

تكوين اتجاه ايجابي نحو حب المعاملة للناس على 

 أساس صحيح من فهم نفسياتهم .

  اهين واألدلة على تحقق نواتج التعلماهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البر: تحديد البر  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية

 . كتاإة قصة 
 . كتاإة تقرير 

 .عمر مطوية 

 المحكات الرئيسية

 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي 

   متميز ( –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ  

 لة أخرىأد

 من خالل األدلة التالية : -

  النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .                    * تذكير

 اكاديمي         * المفكرات

  *                              . كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة

   المالحظات
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 : خبرات التعليم والتعلم: خبرات التعليم والتعلم  33  الخطوةالخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية
ستقوم المتعلمات بما 

 يأتي

ستقوم المعلم 

 بما يأتي

إعرل إعل قصة قصيرة ومناقشة الطالإات    مضمون مدخر وتمهيد إلثارة انتإاه الطالإات  

 القصة وعرل مجموعة من الإطاقات مكتوا  يها جمر قصير تشمر أمثلة لموضع الوحدة

 وقراءة طالإة لها واستدعاء ما درس ساإقا والتعليق حول   . 

مإراز ات كار وات هام الإاقية للوحدة إتقديم اتسملة اتساسية مع مناقشة المهمات اتدامية الت   

 تعمر عل  تحقيق هذه اتهدا  وات هام .

تيا الكتاا لها إقصد تحقيقها عرل المعر ة والمهارة والخإرة التعليمية المراد اكساإها للطالإات إتر
تعري  علم النفس و علم )واحدة تلو اتخرى وذلك حسا استراتيجية التدريس المناسإة  وه  كالتال 

 اهمية دراسة علم النفس –االجتماع 
(ويتم م ن خالر معر ة الخإرة الساإقة   مجاالت علم النفس و علم االجتماع –و علم االجتماع  

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعر   –يوزع عل  الطالإات ماذا اعر   للطالإة من خالر جدور

تقسيم الطالإات لعدة مجموعات يطرح عل  كر مجموعة مفردة من مفردات الدرس ) خإرة  

 تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجاإات وتثإيت الخإرة المطلوإة .

دة كملخص سإوري  يقرأه الطالإات وتتم المناقشة توزع إروشور توضح  لموضوعات الوح 

 حول  ويكون إعنوان تذكر أن : 

تقديم خرامط ذهنية حور الموضوع يعدها المعلم وتقوم الطالإات إتعإمتها ومتاإعة المعلم لهم  

 للوصور التقان الموضوع كامال  .

   معداد  مساإقة إين المجموعات    موضوع الوحدة  عل  أن تشارك المجموعة كاملة 

 مجموعة من اتسملة تطرحها عل  المجموعة  اتخرى  وهكذا . 

 عمر إح  جماع  عن موضوع الوحدة     
يطلا من الطالإات عمر مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لإيان مدى االستفادة من نهاية الق   

 الموضوع .
تقييمها وال مانع من عقد اختإار ويكون إطرح موضوعات الوحدة وتنفذها كر طالإة عل  حده ل 

 مشاركة الطالإات    التقييم كأن تصحل كر طالإة إلحدىطالإات الفصر.  

 * المناقشة والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

 * تنفيذ نشاطات 

 كتاب الطالبة

 * حل أوراق العمل.

* المشاركة في رسم 

خرائط ذهنية أو 

 خرائط مفاهيم .

 مات* جمع المعلو

 

 يقدم التمهيد .

* تحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

 –تعاوني 

 –طريقة إلقائية 

 –تعلم نشط 

حوار ومناقشة 

 تفكير ناقد  –

* قراءة 

نموذجية 

 للنصوص.

* التعزيز 

 المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد 

أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة ومجموع 

 النقاط

 عناصر قصة 

استوف بعض عناصر 

القصة وافتقد الى 

 الربط بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

القصة ولم يكن  

الربط بين عناصره 

على درجة واحدة من 

 القوة

استوف جميع 

عناصر القصة ولم 

يكن  الربط بين 

عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

ميع عناصر استوف ج

القصة ة وكان  الربط 

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 

اختار األسلوب 

المباشر في كتابة 

 القصة

اختار األسلوب 

المباشر في كتابة 

القصة مع نوع من 

 التشويق

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

القصة وابتعد عن 

 االسلوب المباشر

اختار األسلوب 

المشوق في كتابة 

قصة وابتعد عن ال

 المباشرة

 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال
 اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع  األحوال 

 مع التدعيم بدالئل
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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  وع الملك عبدهللا + االسير وحدات مرسر

 + المرسد

 المرفقات

 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 

 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 

ي 
ونن  الكتاب االلكير

+ 

 سجل متابعة

+ 

 حل اسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

https://www.mta.sa/
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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

 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

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

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

 68201042364000 / حساب االنماء

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء

———————————————————– 
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ي مدنهم 
ي قن ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

ن قن لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

 االتصال بجوال المدير

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

