اإلدارة العامة للتعليم ......................
مدرسة................................ :

مسرد مادة القانون في حياتنا
التعليم الثانوي – نظام المقررات
معلمة المادة

قائدة المدرسة

أ.................................. /

أ.................................. /

مسرد مادة:

القانون في حياتنا

توزيع منهج مادة
1440/4/30هـ

األسبوع

1

الدستور في المملكة العربية السعودية

األسبوع

5

1440/5/28هـ

1440/6/2هـ

القانون ومكافحة المخدرات والمسكرات

األسبوع

9

1440/6/26هـ

1440/6/30هـ

الحق في الصحة

األسبوع

13

1440/5/4هـ

1440/7/24هـ

1440/7/28هـ

القانون والحماية من اإليذاء والعنف
األسري

17

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

نظام المقررات

( القانون في حياتنا) ( التعليم الثانوي – نظام المقررات)
األسبوع

2
األسبوع
6
األسبوع
10
األسبوع
14

ملاحظات

األسبوع 1440/8/23هـ 1440/8/27

للصف:

معلمة المادة :أ................................. /

1440/5/7هـ

1440/6/9هـ

القانون ومكافحة اإلرهاب والتطرف

1440/7/3هـ

1440/7/7هـ

1440/8/6هـ

القانون ومكافحة التحرش

3
األسبوع
7
األسبوع
11

الحق في العمل

1440/8/2هـ

– العام الدراسي (1439-1440هـ )

1440/5/11هـ األسبوع 1440/5/14هـ 1440/5/18هـ

السلطات في المملكة العربية السعودية

1440/6/5هـ

العام الدراسي:

األسبوع

15

القانون ومكافحة الفساد

1440/6/12هـ

1440/6/16هـ

1440/7/14هـ

الحق في بيئة صحية ونظيفة

1440/8/9هـ

األسبوع

1440/5/21هـ 1440/5/25هـ

4

القانون ومكافحة الجرائم المعلوماتية

األسبوع

1440/6/19هـ

8

القانون وحيازة األسلحة

1440/7/10هـ

1440 – 1439هـ

األسبوع

1440/6/23هـ

الحق في التعليم

1440/7/17هـ

12

1440/7/21هـ

القانون ودعم الضمان االجتماعي

1440/8/13هـ األسبوع 1440/8/16هـ 1440/8/20هـ

القانون وحماية األشخاص المعاقين

16

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير
المتقنات لمعايير التقويم

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 1440/4/30هـ

بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 1440/8/16هـ
بداية اجازة نهاية العام  :االحد1440/8/27 :هـ

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

القانون في حياتنا

موضوع الدرس
الصف

الحصة

للصف:

مدخل لفهم النظام القانوني في المملكة العربية السعودية

التاريخ

المكون

نظام المقررات
األسبوع

الهدف ( المحتوى )

1

المهارة
o

العام الدراسي:

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك











حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير





الدستور في
المملكة العربية
السعودية





أن تتعرف الطالبة على معنى القانون.
ان تتعرف الطالبة على والعوائل القانونية.
ان تذكر الطالبة أنواع األنظمة في الحكم.
ان تذكر الطالبة مكونات القواعد الدستورية في
المملكة.
ان تتعرف الطالبة على النظام االساسي للحكم
في المملكة.
ان تتعرف الطالبة على األنظمة األساسية
المرتبطة بالشأن الدستوري في المملكة.
ان تذكر الطالبة أدوات التنظيم والتنفيذ التي
يصدرها الملك.

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

o











 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

o











 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

1440 – 1439هـ

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

اإلجراءات
 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

القانون في حياتنا

للصف:

نظام المقررات

العام الدراسي:

1440 – 1439هـ

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

القانون في حياتنا

للصف:

العام الدراسي:

نظام المقررات

1440 – 1439هـ

+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

القانون في حياتنا

للصف:

العام الدراسي:

نظام المقررات

1440 – 1439هـ

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً 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

معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

القانون في حياتنا

للصف:

نظام المقررات

العام الدراسي:

1440 – 1439هـ

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

القانون في حياتنا

للصف:

نظام المقررات

العام الدراسي:

1440 – 1439هـ

) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

