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المستوى الثالث
المسار ا�دبي وتحفيظ القرآن الكريم
النظام الفصلي للتعليم الثانوي
كتاب الطالب

الدراسات االجتماعية 
٣والوطنية



لهذا المقرر قيمة مهمة وفائدة كبيرة فلنحافظ عليه، ولنجعل نظافته تشهد على حسن سلوكنا معه.

إذا لم نحتفظ بهذا المقرر في مكتبتنا الخاصة في آخر العام لالستفادة ، فلنجعل مكتبة مدرستنا تحتفظ به.

السعودية العربية  المملكة  ـ  التعليم  لوزارة  محفوظة  والنشر  الطبع  حقوق 

وزارة التعليم
www.moe .gov. sa

م�صروع النظام الف�صلي
www.moe .gov. sa

ق�صم الدرا�صات االجتماعية والوطنية
soc ia l . cur@moe.gov.sa

وزارة التعليم ، 1436 هـح

رقم االإيداع :1436/8404
ردمك :0- 188- 017- 603- 978

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش
وزارة التعليم

الدراسات االجتامعية والوطنية 3: املستوى الثالث النظام الفصيل  للتعليم 
الثانوي املسار األديب وحتفيظ القرآن الكريم )كتاب الطالب(. /  وزارة التعليم.- 

الرياض، 1436هـ
170 ص ؛ 21  25.5سم

ردمك : 0- 188- 017- 603- 978

1- العلوم االجتامعية - تعليم - السعودية          2- التعليم الثانوي ـ السعودية - 
كتب دراسية      أ. العنوان 

ديوي 375،3                                 1436/8404
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www.nationalmuseum.org.sa 
www.janadria.org.sa 
www.sasca.org.sa 
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نموذج تطبيقي لالستقصاء التاريخي
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ماذا
سنتعلم؟

احمليط األطلسي





حوادث العصر (٢) 
 

        


        •
      
    
      
      

   
 
"

"
     

      


     
    


 •
             








              


       


        










        






تراجم



وي
�م

ر ا
ص

لع
:  ا

ثة
ثال

ة ال
حد

لو
ا







     
     
   



      
     








      





      



إحالة إلى كتاب 
النشاط





       
       








      
–
      –




تراجم






 



                 •
                















              

            



الفتوحات غربـــًا (٢)



ماذا
سنتعلم؟

حوادث العصر (٣)



وي
�م

ر ا
ص

لع
:  ا

ثة
ثال

ة ال
حد

لو
ا























تراجم






حوادث العصر (٣)



الجهاد في أوروبا: 



 







      
      

     




إحالة إلى كتاب 
النشاط

تعلم ذاتي






       








تراجم



 




المنجزات الحضارية (١)







       
       
       
     





 

      


        

 


           

          

       
      
      
     
      
  


     
      
    
     



إثراء
أ- حركة التدوين العلمي  



ماذا
سنتعلم؟






المنجزات الحضارية (١)



       


     




      





إثراء




             •


             •


          •


              •
‘

              •


فكر؟








ب- النشاطات العلمية  



وي
�م

ر ا
ص

لع
:  ا

ثة
ثال

ة ال
حد

لو
ا



        •
      



      
      


      
        
      
     



      
     
      
      
 "
–
    "  
       
       



       
       
 ‘     

       



إثراء

     
       
     
      
       













تراجم

ج- تعريب الدواوين 






المنجزات الحضارية (١)



      
     
    
     
       
      



      

 
      


  
 


       



إثراء



إحالة إلى كتاب 
النشاط

د- ســك العملـــة  

تعلم ذاتي



ابحث عن أصل هاتني الكلمتني





 


المنجزات الحضارية (٢)






أ- بناء المدن: 

 
     
    


    
    













العمـــــــارة



ماذا
سنتعلم؟






المنجزات الحضارية (٢)



        






   




      
       

     




إثراء

ب- المساجد:

   
     
    
    
    
 
    
    
    
 


               
        
           
             







وي
�م

ر ا
ص

لع
:  ا

ثة
ثال

ة ال
حد

لو
ا



               
       
















إثراء








المنجزات الحضارية (٢)



ج- القصـور:





        
       
         





تعلم ذاتي











وي
�م

ر ا
ص

لع
:  ا

ثة
ثال

ة ال
حد

لو
ا



د. دروس وعبــر














الوحدة الرابعة



العصر العباسي





 
       





أهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدة

موضوعات الوحدة




























 
 
 
 
 
 
 
 
 




       


     
         
        




         
    


       
         
         




تراجم






ماذا
سنتعلم؟

مدخل العصر العباسي 












     


        
        
       
       
       
       
 
 
      
      
       
      


 
      
      

مدخل تعريفي للعصر :



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا




 
        


  


      



       
     
        
      
 " "


 

      
      










       
      

       
 

       


    




إثراء

فكر؟












مدخل العصر العباسي 

جدول فترات حكم الخلفاء العباسيين:





























ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



الخط الزمني للعصر العباسي:










































الهدف من مشروع الوحدة:

             


المدة الزمنية: 



المطلوب:

              
 
             



التخطيط لمشروع الوحدة: 



مشروع الوحدة



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا






  •
  •

  •
 
 


 








 

ماذا
سنتعلم؟




       
      



مفاهيم 
ومصطلحات












      
      



 
    
     

 

       




نظام الحكم وا�دارة

    

     

    



إثراء
أ. الخالفة وواليـة العهد



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



         •
         


          •


          •


          •
       
        



           •



          •
       
      
      





     

    

    




إثراء

     
      

     




  





    




مفاهيم 
ومصطلحات

ب. الوزارة والوزراء

ج. إمـرة ا�مــراء








نظام الحكم وا�دارة

               •


       •
   


 
 
 
 


 







               •

         •
       


        •
       





فكر؟






             
د. الــدواويـن

هـ  القضــاء



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



إحالة إلى كتاب 
النشاط

       •
     
       
     
      



      •


       •
    
    









     





    





إثراء




تعلم ذاتي

و. النظر في المظالم

ز. الحســبـة






 (١) حوادث العصر



        •

       



  

    
  

    



إثراء






      

 

     
       


   
     




تراجم

- الدويالت المستقلة



       





      

        





- الدويالت المستقلة

ماذا
سنتعلم؟



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا








  –  

    
    
    
    
    
     
     




تراجم

      


        


       

      





    
    
    
    
    





تراجم

فكر؟
















خريطة الدولة األموية في األندلس والرستمية واألدارسة في املغرب








حوادث العصر (١)

       


       •









   
    
     
    







    
    
    


تراجم

        

        

        

      


         •



خريطة دولة األغالبة في تونس والدولة الطولونية في مصر والشام

الرستمية
اإلسكندرية

الرستمية
اإلسكندرية



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



   
    
    
     
    
   


     
    



     
       
      
       
     




       
      


       




     





تراجم






     



تراجم










حوادث العصر (١)


       
      




إحالة إلى كتاب 
النشاط









تراجم





 




حوادث العصر (٢)

 

  •
     
     
      

     


       •
      


    
     




      
      
       

     




       


مفاهيم 
ومصطلحات

فكر؟



أ- الزندقة والشعوبية

 

ماذا
سنتعلم؟








حوادث العصر (٢)


       •
     

  

      



    
    

       
      

 




        


     


      

      


إثراء




      
      
     
      



تراجم



حر قزوين
ب



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



إحالة إلى كتاب 
النشاط

   •
        
     
      


       
      
      


      
      
       

""


      


      

        
       


       
     


     







إثراء

     


   


تعلم ذاتي








حوادث العصر (٣)



        •


     
    


      




     
      




    
    
     
    
    
     




     
    
    
    



مفاهيم 
ومصطلحات



فكر؟





الغزو الصليبي



الغزو الصليبي

ماذا
سنتعلم؟



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



     
  


        •



       •



 
     


      






  
     
     
  
    

     
     
     



إثراء
















تراجم

خريطة اإلمارات الصليبية








حوادث العصر (٣)

         •
      
      
      
      
      

      
     


       
       

      
   
   
       
       


    


      




      



     
      
   
  


  




       
      
     
      
      







      
       
      
      
      




تراجم



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



       
       

       
       
      
     




      
      





     






"
       

"
       


      


        









إثراء










حوادث العصر (٣)

  •
              


نتائج الحروب الصليبية












إحالة إلى كتاب 
النشاط

 



 




حوادث العصر (٤)

         •
      


       
        
      
        
      
      

       
 


         
       
      
      
      
       







     



مفاهيم 
ومصطلحات


      
      
       
    
      









تراجم

الغزو المغولي


ماذا

سنتعلم؟








حوادث العصر (٤)

        •
       
     
    
     

       
      

    
       
     
  

      



     



     
 
      
    
     
     



تراجم





ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا




     
       
      
      
      
       


     




إثراء

إحالة إلى كتاب 
النشاط



"

   
      




"



       


      


      
     











المنجزات الحضارية (١)




      
–      




       
      
      
      
       
       




     
      









     
       




      
       





    
     

     
       
       




تراجم

الحياة العلمية



الحياة العلمية

ماذا
سنتعلم؟



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



     
       
      


     





  






   

       
       




     


       
       
    



      
     
      
     
    


      


     


      


    



إثراء








المنجزات الحضارية (١)


      



      

 
      
       

   


      
     
      




















     


     


    



     





إثراء

إحالة إلى كتاب 
النشاط





 


المنجزات الحضارية (٢)










     
     

      
        

       





      
      
      

         




      



     



مفاهيم 
ومصطلحات

العمــــارة



العمــــارة

ماذا
سنتعلم؟








المنجزات الحضارية (٢)

      

        •










        •




      

      

      
       



      
     

    



     
      
     


إثراء


    



     
   
      



مهارات حياتية

الزخارف اإلسالمية في العصر العباسي



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا




     







      


     
     




       
        



   



مفاهيم 
ومصطلحات










المنجزات الحضارية (٢)

     
     


      
      



      



      
     

      
     
      

      




    
      




إثراء





 


المنجزات الحضارية (٣)



       •
     
     



  
    
     

    
      
     


     
       

     


     
     





        


       
     




        
      
      
        
       


      
 
      


""

إثراء أثر الحضارة ا�سالمية على أوروبا



أثر الحضارة ا�سالمية على أوروبا

ماذا
سنتعلم؟








المنجزات الحضارية (٣)





  






احمليط األطلسي



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



        •
      
     
     


        •
     
     
     
     
  
   


  •

     

      



       •
      
     
     
  

      



III

IVIII

VIV

VIIIVII

XIX

XIIXI

XIVXII

LXXXXX
MDC

 
MMCCCXXIV

     


إثراء

     •


httpwwwalargamcomindex3htm
 •



httpwwwalargamcomlanguages

arabicnumber49htm

تعلم ذاتي








المنجزات الحضارية (٣)




       •

       
      

      


         •
     ’  
     

      
    


       •
     
Algebra


      

     


      

     


     
     


      

"
   "   
  " "  
       
      






إثراء



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



















ZeroAlgebr
AlgorithmAlgorism
Guarismo         Algoritmi 

Algarismo


تراجم






 (٤) المنجزات الحضارية



       •

       
      

      
     
     
      

      


        •
     
     
     
     


       •
      



       " 
        
         
" "


"


    

       
       




      


       
     
     
      
  






إثراء تابع أثر الحضارة ا�سالمية على أوروبا



تابع أثر الحضارة ا�سالمية على أوروبا

ماذا
سنتعلم؟



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا






        •
     
     
     
      
     


       •



       •
      
    
     
     




        •
      
      
      


       •
   
      


      
      


       


        



       



        
      

      



       
      




       






      





إثراء








المنجزات الحضارية (٤)






             


         





–      





إحالة إلى كتاب 
النشاط

دروس وعبــر



ى 
س

عبا
ر ال

ص
لع

:  ا
ة 

بع
لرا

ة ا
حد

لو
ا



القوى المسيطرة على الخالفة العباسية


















ا�جناس المسيطرة على الخالفة العباسية

العلوم التجريبية البارزة في العصر العباسي



الوحدة الخامسة



وحدة الحوار

        


 






أهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدةأهداف الوحدة

موضوعات الوحدة





































الحوار (١)


 



تعريف الحوار:

            
         

      
          



         

  ! زب         

   *)   (   '   &   %   $   #   "
  2   1   0   /   .   -   ,   +
  =  <  ;  :  9  87  6  5  4   3

رب  ?   >








مفاهيم 
ومصطلحات

فكر؟


   
     

  




ماذا
سنتعلم؟



وار
لح

:  ا
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا



أهمية الحوار:






             






 


 




مهارات حياتية




تعلم ذاتي








الحوار (١)

                






    ملسو هيلع هللا ىلص       
ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص



  Ð  Ï  Î زب   
زب;  >    =  <   ?ربرب Ô    Ó  Ò       Ñ
زب !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -   ./  0     1  2  3   رب




إثراء

إحالة إلى كتاب 
النشاط

                

الحوار في القرآن الكريم والسنة النبوية:



 




الحوار (٢)






                


    
   




 
فكر؟




منطلقات
الحوار











                

منطلقات الحوار: 






ماذا
سنتعلم؟








الحوار (٢)

   
               


      

 
 

            











         





   
           



إثراء




 أوًال: 




         
ثانيًا:

   

غاية الحوار:

مقومات الحوار:



وار
لح

:  ا
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا




 




 











إثراء

قواعد الحوار:






مهارات حياتية








الحوار (٢)













































 




إحالة إلى كتاب 
النشاط


































إثراء



 







  

مفاهيم 
ومصطلحات




   


        





       



  {    z   y   x    w   v زب   

|{  ~  ے  ¡  ¢£  ¤  ¥   ¦   §  
رب    ±   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨



الحوار (٣)

أوًال: العلم

       
ثانيًا: التدرج والبدء با�هم

آداب الحوار: 




ماذا
سنتعلم؟








الحوار (٣)

                
 




   






          















                
ثالثًا: الدليل

سابعًا: الموضوعية


رابعًا: الوضوح والبيان

خامسًا: االنصاف وحسن المقصد

سادسًا: التزام أخالق الحوار 



وار
لح

:  ا
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا







 

 
 

إثراء
فكر؟










     



تعلم ذاتي
       

    
 ملسو هيلع هللا ىلص    

  x   w  v زب
z  yرب








الحوار (٣)


       

 


  
  
 
    




   

   

       



إثراء

إحالة إلى كتاب 
النشاط





















آداب
الحوار



 











مفاهيم 
ومصطلحات

الحوار الوطني


      

       
      
      
 



   

     

   
       
       



   
١. إنشاؤه:

الحوار الوطني:

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني:

  

ماذا
سنتعلم؟








الحوار الوطني

          





             











  
















             



 ٢. أهدافه:



وار
لح

:  ا
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا






فكر؟





تعلم ذاتي



http://kacnd.org/
    










الحوار الوطني




 –
 –
 –

 –
 –  –         


 – –







             








إثراء

إحالة إلى كتاب 
النشاط



 




   









مفاهيم 
ومصطلحات

الشورى

                  
رب p o nزب

         





ملسو هيلع هللا ىلص
 
       


 



ملسو هيلع هللا ىلص
   �  

                  

الشورى:

الشورى في عصر النبوة: 










ماذا
سنتعلم؟

تعلم ذاتي
 




ملسو هيلع هللا ىلص









الشورى

 ملسو هيلع هللا ىلص

 �               
ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
          ملسو هيلع هللا ىلص     


     ملسو هيلع هللا ىلص   �     

ملسو هيلع هللا ىلص
    
 

 


 
 




الشورى في العهد السعودي: 



وار
لح

:  ا
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا



 







 



 

   

 





 

 





 

إثراء

مجلس الشورى السعودي:








الشورى

أوًال- الدور التنظيمي (التشريعي):




ثانيًا- دراسة المعاهدات واالتفاقيات الدولية : 

 

ثالثًا- الدور الرقابي : 










رابعًا- اقتراح مشروع نظام (قانون).

فكر؟





اختصاصات مجلس الشورى: 



وار
لح

:  ا
سة

ام
لخ

ة ا
حد

لو
ا

































إثراء




إحالة إلى كتاب 
النشاط
















