مادة التربية االجتماعية الصف الثاني الثانوي

م

األهداف التعليمية العامة

التقديرات القبلية

تحقيق
الهدف

غير
موجودة

يكتب
باألرقام

موجود
جزء
منها

يتقبل التعليمات والتوجيهات .
1
 2يتعلم آداب االحترام وقبول النقد وقبول النتائج المترتبة على الخطأ .
يسيطر على نفسه عند الغضب .
3
يستخدم كلمة (ال ) فى موضعها ويقبلها .
4
يبلغ عن التيصرات السيئة .
5
أخد وانتظار الدور .
6
يشارك فى األنشطة األجتماعية .
7
يجيد فن العالقات مع اآلخرين .
8
يتعرف على علم المملكة وشعارها .
9
يسمى ملك المملكة وشعارها .
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

يردد النشيد الوطنى .
يذكر عاصمة المملكة وأهم المدن .
يعدد بعض الخدمات التى تقدمها بالدنا .
يتعرف على ترشيد استهالك الماء والكهرباء .
يعدد المناسبات واألعياد .
أن يستخدم التلميذ األسلوب المنطقى فى حل مشكالته .
أن يدرك التلميذ مفهوم النظام .
أن يشارك التلميذ فى التوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات
الخاصة والعامة .
أن يعرف التلميذ أنواع العالقات اإلنسانية وكيفية التعامل معها .
أن يدرك التلميذ الفروق بين الجنسين .
(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

توزيع منهج مادة التربية االجتماعية للصف الثانى الثانوي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2

األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

3

األحد 1441/1/16

الخميس 1441/1/20

4

األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/27

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6

األحد 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

7

األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/18

8

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1440/3/27

الخميس 1441/4/1

14

األحد 1440/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16

األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/22

18-17

األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

الدروس
التهيئة للدرس
التصرفات السيئة
التصرفات السيئة
انتظار الدور
انتظار الدور
انتظار الدور
المحافظة على الممتلكات الخاصة وحقوق اآلخرين
المحافظة على الممتلكات الخاصة وحقوق اآلخرين
المحافظة على الممتلكات الخاصة وحقوق اآلخرين
مراجعة على ما سبق
المحافظة على البيئة
المحافظة على البيئة
المحافظة على الممتلكات العامة
واالقتصاد فى استعمال الماء والكهرباء
المحافظة على الممتلكات العامة
واالقتصاد فى استعمال الماء والكهرباء
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة

اختبارات

مالحظات

التربية اإلجتماعية

المادة
الهدف قصير المدى
المدة

التصرفات السيئة

الموضوع
أن يتجنب التلميذ التصرف بشكل سىء
من

الى
التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(

يستمع التلميذ للمعلم وهو يوضح كيف يجب تجنب التصرفات السيئة
يردد التلميذ خلف المعلم أنواع اإليذاء
يكرر التلميذ خلف المعلم طرق تجنب التصرفات السيئة
يحفظ التلميذ رقم خط المساندة للحماية من اإليذاء

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

يقوم التلميذ باإلتصال بخط المساندة فى حالة تعرضه لتصرف يأذيه

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

طرق التدريس

العرض

 التوجيه اللفظي
 الحوار والنقاش
 المحاكاة والنمذجة
 القصص
 التوجيه البدني
 التمثيل
 تحليل المهارة
 التعلم باللعب
 الخبرة المباشرة
 أخرى:

المقدمة والتمهيد  :يوضح المعلم للتلميذ ضرورة تجنب الرفات السيئة
عرض الدرس  :يشرح المعلم للتلميذ ضرورة تقبل تقييم اآلخرين لك دون أن تشعر بالضيق
أو أن هناك تهديدا ً من شخص يكرر التلميذ خلف المعلم كيف يستطيع الدفاع عن نفسه
وذاته
يكرر التلميذ خلف المعلم كيف يستطيع الدفاع عن نفسه وذات
يحفظ التلميذ أنواع اإليذاء وهو ( اإليذاء الجنسى – اإليذاء النفسى – اإليذاء البدنى )
يقوم التلميذ بطلب النجدة خط المساندة للحماية من اإليذاء فى حالة تعرضه تصرف يأذيه

أساليب التعزيز

الوسائل التعليمية
 الوسائل السمعية
 الوسائل البصرية
 الوسائل الحسية
 وسائل التقنية الحديثة
) الحاسب اآللي-السبورة
الذكية جهاز
 العرض(








الواجب المنزلي

المادة:

معلم
القائد التربوي:
المشرف

التربوي:

لفظي
مادي
معنوي
غذائي
اجتماعي
رمزي

التقويم النهائي لألهداف

أساليب التقييم
 مالحظة األداء
 اإلجابة المباشرة
 المناقشة
 تأدية التمارين
 تصحيح األخطاء
 االختبارات

اتقن

المالحظات

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

لم يتقن
مالحظات:

َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

