مادة التربية االجتماعية الصف األول الثانوي
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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يستوعب القيم اإلسالمية والثقافية للمجتمع السعودي المسلم.
يكتسب مشاعر األنتماء نحو األسرة والوطن.
ينمى مفهوم الذات اإليجابي.
ينمي قدرته على التفاعل االجتماعى والتواصل مع اآلخرين بإيجابية.
يكتسب بعض المهارات االجتماعية األساسية المناسبة لمختلف المواقف االجتماعية.
يدرك حاجاته الجسمية واالجتماعية من خالل تنمية عادات صحية في اللعب واألكل
واللبس.
ينمي إحساسه بالمسؤولية واالعتماد على النفس.
ينمي حصيلته اللغوية المتعلقة بالنواحي االجتماعية من أجل تلبية احتياجاته ورغباته
بطريقة مقبولة حسب المعايير االجتماعية.
يوسع من نطاق خبراته االجتماعية ،وتشجعيه على تكوين العالقات المثمرة مع اآلخرين.
يكتسب إتجاهات إيجابية نحو اآلخرين ،تساعده لمد جسور عالقاته مع أقرانهم ،ومع
الراشدين من أفراد المجتمع.
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يستطيع تعميم مهاراته االجتماعية وتطبيقها في مواقف الحياة دون مساعدة من اآلخرين.
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موجود
جزء منها

غير موجودة

يحصل على القبول االجتماعي ،ويتجنب الرفض من خالل عالقة إيجابية ،تؤثر في اتجاهات
أفراد المجمتع نحو عالقتهم معه.
أن يتواصل التلميذ بشكل فعال.
أن يفرق التلميذ بين السلوكيات الخاطئة والصحيحة.
أن يبدي التلميذ رأيه في المواقف االجتماعية العامة.
أن يستخدم التلميذ مهارة إدارة الذات وإتخاذ القرار.
أن ينتقد السلوكيات الخاطئة في سلوكه الشخصي.
أن يتقبل النقد من اآلخرين.
أن يستنتج عواقب السلوكيات الخاطئة ويتقبلها.
أن يرفض اإلنسياق في الجرائم والتعدي.
(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

تحقيق الهدف
يكتب باألرقام
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الدروس
التهيئة للدرس
تقبل التعليمات والتوجيهات
تقبل التعليمات والتوجيهات
تقبل التعليمات والتوجيهات
االحترام
االحترام
االحترام
مراجعة على ما سبق
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تقبل النقد البناء من اآلخرين
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تقبل النقد البناء من اآلخرين
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة

اختبارات

مالحظات

التربية االجتماعية

المادة
الهدف قصير المدى
المدة

تقبل التعليمات والتوجيهات

الموضوع

أن يقوم التلميذ بالتعرف على صيغ التعليمات والتوجيهات الشفهية

الى

من

التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(

يستمع التلميذ لشرح المعلم للدرس.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

يردد التلميذ خلف المعلم معنى كلمة التعليمات.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

يحفظ التلميذ أنواع التعليمات.
يكرر التلميذ خلف المعلم فوائد اتباع التعليمات.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

يقرأ التلميذ طرق المساعدة على تقبل التعليمات.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

طرق التدريس

العرض
المقدمة والتمهيد :أوضح للتلميذ مفهوم كلمة التعليمات وأنواعها وفوائد اتباع التعليمات.












عرض الدرس :يردد التلميذ خلف المعلم بصوت مرتفع معنى كلمة التعليمات
يحفظ التلميذ أنواع التعليمات( :تعليمات شفهية – تعليمات كتابية).
يكرر التلميذ خلف المعلم فوائد ابتاع التعليمات
يقرأ التلميذ طرق المساعدة على تقبل التعليمات ومنها( :األنصات – االنتباه – الفهم –
تنفيذ التعليمات – انجاز المهمة).
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