
 

رقم املقرر 

 ورمزه
 عدد الوحدات مسمى املقرر

 2 تنمية مفاهيم الدراسات االجتماعية نهج

 تعريف موجز باملقرر:أواًل: 

الدراسااات االجتماعيااةا وهاالتهاااا   طبيعااة الطالاا  يتناااوه هااملا املقاارر تعاار    

ا كمااا املااتع معنااد طاارو وأسااالي  تنميتهااا  و ااالجتماعيااةاملفاااهيم وأهاادااهاا وأنااوا  

بعاام موعااوعات ةتااارجل مااي اواراايااا والتاااريو وال بيااة الوطنيااة  ات الع قااة  تناااوه ي

 ع ى ختطيط وتنفيمل األنشطة املناسبة لتع يم همله املفاهيم.ا والتدري  املفاهيمب

 أهدا  املقرر:ثانيًا: 

 تكون الطالبة قادرجل ع ى: أن –بعد االنتهاء مي دراسة هملا املقرر  -يتوقع 

وأهميتهااا  اوهاالتهااا اوطبيعتهااا ادراسااات االجتماعيااةتعاار  مفهااو  ال .1

 يف احلياجل اليومية.

 حت يل تعريفات املفاهيم يف الدراسات االجتماعية وأنواعها املخت فة.   .2

 تنمية املفاهيم االجتماعية.التدريس يف طرو وأسالي  تطبيق بعم  .3

   .يفية قراءتهاوك اائدتهاواخلريطة تعر  مفهو   .4

 املم كة العربية السعودية.  خريطة ع ى يطة مفاهيم اخلرتطبيق  .5

 .هامظاهر سطحو خصائصهاواألرض حتديد مفهو   .6

 .مي مدن املم كة العربية السعوديةةت فة منا ج املقارنة بني  .7

 ة وجهودها يف خدمة اإلس  .إلس مياشخصيات اإلملا  ببعم ال .8

 د.يف نهضة الب  الدولة السعودية الثالثةحت يل وهود بعم م وك  .9

 –اإلخا     –األماناة   –لصادو  ا: مثل بعم املفاهيم االجتماعيةتطبيق  .10

 التعاون. –الشجاعة  –اح ا  اآلخريي  –آداب الس   

 املهارات اخلاصة بتخطيط وتنفيامل أنشاطة تربوياة لتع ايم املفااهيم     اإلملا  ب .11

 .االجتماعية

 حمتوى املقرر:ثالثًا: 

 يتضمي هملا املقرر املوعوعات التالية:



 ااواراايا  –هاالتهاا االتااريو    –طبيعتهاا   –دراسات االجتماعية: مفهومها ال •

 أهميتها يف احلياجل اليومية. -االجتما  ...اخل(  –االقتصاد  –

 .لدراسات االجتماعيةلتدريس اهدا  العامة األ •

   .أنواعها – تعريفها –االجتماعية يف الدراسات املفاهيم  •

 .تماعيةتنمية املفاهيم االجطرو وأسالي   •

خريطاة  التطبياق ع اى    –كيفياة قراءتهاا    –اائادتها   -مفهومها   –اخلريطة  •

 املم كة العربية السعودية.  

 املاء.ومظاهر سطح األرض املرتبطة باليابس  –: خصائصها األرض •

 املدينااة املنااورجل –منااا ج مااي ماادن املم كااة العربيااة السااعودية: مكااة املكرمااة  •

 .....اخل.

عمار   –أباو بكار الصاديق     –الرساوه ا (   إلس مي:ا شخصيات مي التاريو •

 ع ي بي أبي طال  ...اخل. –عثمان بي عفان  -بي اخلطاب 

 -الدولة السعودية الثالثة: سريجل امل ا  عباد العزياز وجهاوده يف توحياد الاب د        •

 امل   عبد اهلل بي عبد العزيز.جهود 

 النهضة يف املم كة العربية السعودية.عوامل  •

آداب  –اإلخااا    –األماناااة  –لصااادو اأمث اااة لااابعم املفااااهيم االجتماعياااة:   •

 ...اخل.التعاون. –الشجاعة  –اح ا  اآلخريي  –الس   

 تدريس املقرر:أسالي  رابعًا: 

   .احملاعرجل •

 املناقشة. •

 التع م التعاوني. •

 املصار. دريسالت •

 مشروعات وأنشطة. •

 استخدا  شبكة االن نت. •



 : يفاتتكخامسًا: أنشطة و

 باستخدا  برنامج العروض اتإعداد وإلقاء حماعر. 

 .مناقشة العروض املقدمة والتع يق ع يها 

 لتنمية املفاهيم دراسة حت ي ية لتخطيط مواقف اجتماعية. 

  ةت فةتدريس حتضري أنشطة ملفاهيم اجتماعية بطرو.   

 .إعداد وحدات متنوعة لتبسيط املفاهيم االجتماعية  

 واملواد التع يمية:   سادسًا: األجهزجل 

معماال  -شاابكة املع ومااات الدوليااة   -جهاااع عاارض املع ومااات   -احلاسااوب 

 تدريس مصار.

 أسالي  التقويم:: بعًاسا

 مي الدرجة الك ية( وتشمل: ٪50األعماه الفص ية ا •

 تك يفات ومشروعات.  30٪ -

 اختبار اص ى حتريري.  20٪ -

 مي الدرجة الك ية(.  ٪50اختبار نهائي حتريري ا
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