مادة االجتماعيات
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

معلمة المادة

 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة االجتماعيات الثاني متوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6
7

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18

8

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

14
15
16
-17
18

األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22

األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

الدروس
الدولة االموية وابرز خلفائها
امتدادات الدولة االموية وجهودها في نشر االسالم
نهاية حكم الدولة االموية
الدولة العباسية وابرز خلفائها
امتدادات الدولة العباسية ومراحل الضعف
نهاية حكم الدولة العباسية
الدولة العثمانية
الغالف الجوي
الطقس والمناخ
عناصر الطقس والمناخ
الغالف الصخري
العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح االرض
الغالف الحيوي
األقاليم الحيوية
أولويات التخطيط
إدارة الوقت
تقويم التخطيط
الهوايات
االختبارات

مالحظات

قيام الدولةاألموية وأبرز خلفاءها

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

ﺱ

التمهيد

الأهداف السلوكية

المكتسبات
والمفردات
الجديدة

مراجعة المفردات الجديدة

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

ان تااااااطكر الطالبااااااة نبااااااطة
مختصاارة عااان اهااام خلفاااا
بني أمية
ان تقااااادر الطالباااااة اهمياااااة
دراسة التريخ اإلسالمي
⃝

صور ⃝

الحصة
الفصل

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

لماذا سمي عام 41هـ بعام الجماعة ؟

المحتوى وعرض الدرس
قيام الدولة األموية
نشأة الدولة األموية في أواخر سنة  40هـ بعد تنازل
الحسن بن علي رضي هللا عنه بالخالفة لمعاوية رضي هللا
عنه وسمي عام الجماعة وسميت الدولة األموية نسبة إلى
أمية بن عبد شمش وتتابع على ملكها  14خليفة لمدة 91
عاما
أبرز خلفا الدولة األموية
معاوية بن أبي سفيان ولد بمكة قبل هجرة النبي صلى هللا
عليه وسلم بخمس عشرة سنة وكان أحد كتاب النبي صلى
هللا عليه وسلم – جمع كلمة المسلمين وعمل على استقرار
الدولة اإلسالمية – توفى بدمشق عام  60هـ
عبد الملك بن مروان  :ولد في المدينة سنة  26هـ وتولى
الخالفة بعد وفاة أبيه سنة  65هـ
الوليد بن عبد الملك  :ولد في خالفة معاوية بن أبي سفيان
واكتسب من أبيه كثيرا من الصفات السياسية
عمر بن عبد العزيز  :ولد في المدينة سنة 61هـ-جا
الخالفة دون أن يسعى إليها ويتصل نسبه من جهة أمه
بعمر بن الخطاب

أن تحدد الطالبة تاريخ قياام
الدولة االموية
ان تااااااطكر الطالبااااااة اساااااام
مؤسس الدولة االموية
أن تعلااال الطالباااة تساااميتها
بالدولة األموية
أن تعدد الطالبة أبرز خلفاا
الدولة االموية

أدوات التقويم
التقويم الختامي

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

المادة

الدراسات االجتماعية المواطنة

التاريخ

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

الأنشطة ( كتاب الطالبة )

استراتيجيات التعليم الحديثة

○حل المشكالت
○االكتشاف واالستقصا

حااددي تاااريخ قيااام الدولااة
االموية
اطكري اسم مؤسس الدولة
االموية

○الخرائط الطهنية

عللااااي لتسااااميتها بالدولااااة
األموية
عااددي أباارز خلفااا الدولااة
االموية

○التعلم التعاوني

اطكري نباطة مختصارة عان
اهم خلفا بني أمية

○العصف الطهني
نشاط  1ص 14
نشاط  2ص 16

○التعلم الطاتي

○أخرى............
المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

تقويم الهدف

الواجبات المنزلية ⃝
األنشطة ⃝
الواجب المنزلي

رقابة طاتية
أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير االجتماعيات
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
الوحدات العرضية  +التعلم النشط الجديد  +استراتيجيات التعلم النشط +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +االستراتيجيات الحديثة

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس

+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————

حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

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

966558396004
966558396119

