مادة الدراسات االجتماعية
الصف الثانى متوسط
التحضير بطريقة
التعلم النشط الجديد

 .1تمكيييييع العقيييييدة ايسييييامية بييييع ناييييط الطالبيييية وجعل،ييييا ضييييابطة لسييييلوك وتصييييربات
وتقواه وخشيت بع قلب .
 .2تزويييييييد الطالبيييييية بييييييالخبرات والمعييييييارف الما ميييييية لسيييييين
ا ساسية للثقابة والعلوم.

وتنمييييية محبيييية

حتييييييى يلييييييم با صييييييو العاميييييية و المبيييييياد

 .3تشويق الطالبة للبحث عع المعربة وتعويده التأم والتتبع العلمع.
 .4تنمية القدرات العقلية والم،ارات المختلاة لدى الطالبة وتع،ده بالتوجي والت،ذيب.
 .5تربية الطالبة على الحياة االجتماعية ايسامية التع يسودها ايخاء والتعاوع وتقدير التبعة وتح ّم المسؤولية.
 .6تدريب الطالبة على خدمة مجتمع ووطن وتنمية روح النصح و ايخاص لوالة أمره.
 .7حاز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمت المسلمة التع ينتمع إلي،ا واست ناف السير بع طريق العزة والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتااع بوقت بع القراءة المايدة واستثمار براغ بع ا عما النابعة لدين ومجتمع .
 .9تقوية وعع الطالبة ليعرف بقدر سن كيف يواج ايشاعات المضللة والمذاهب ال،دامة و المباد الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلع هذه المرحلة مع مراح الحياة.
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تس،م بع بناء شخصيت،ا المؤمنة با هلل ربا وبايسام دينا ومن،جا للحياة وبمحمد (صلى علية وسلم) نبيا ورسوال .
تنمع ثقت،ا بمقومات ا مة ايسامية وتعزز االنتمياء ل،يا وتيؤمع بوحيدت،ا عليى اخيتاف أجناسي،ا وألوان،يا السيتعادة
أمجادها وتحقيق سيادت،ا بع العالم.
تييرتبط بتيياريت أمت،ييا وحضييارت،ا ايسييامية وتا،ييم سيييرة النبييع ( صييلى علييية وسييلم) وتتخييذه قييدوة بييع الحييياة
ونستايد مع سير أسابنا الصالحيع بع جوانب الحياة المختلاة.
تكوع إنسانا صالحا ملتزم بآداب ايسام وتعاليم وقيمة.
تعتز باالنتماء للوطع وتتبصر بما ل مع أمجاد عريقة بع ظ الحضارة ايسامية وتتعرف على مالة مع مزايا جغرابية
وطبيعية واقتصادية وتعرف كياية استثمارها والمحابظة علي،ا.
تعمق ايمانة بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات بع ضوء الشريعة ايسامية.
تعع مشكات مجتمع،ا الثقابية واالجتماعية واالقتصادية وتستعد لإلس،ام بع حل،ا.
تعييرف المجتمعييات العربييية وايسييامية والعالمييية وتييدرل الوشييا ت والصييات التييع تييربط بعضيي،ا بييبعض ويعييع حجييم
التحديات التع تواجة ا متيع العربية وايسامية.
تتبصر بقدرات،ا واستعداداتا التع انعم ب،ا عليا وتنمي،ا وتوج،،ا الوج،ة المايدة المثمرة.
تتزود ببعض حقا ق الميواد االجتماعيية ومااهيم،يا الما مية لسين،ا التيع تسياعد بيع التكييف ميع مجتمعيا وبي تيا وحياتيا
المستقبلية لمواكبة التطور المعربع والتقنع.
تعع كياية تااع اينساع مع بي ت التع يعيش بي،ا ومدى تأثيره ب،ا وتأثيره بي،ا والتأكيد عليى مسيؤولية الميواطع بيع
حمايت،ا والمحابظة علي،ا.
تنمع قدرت،ا التاكير العلمع بع دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
تنمع م،ارات الحركية والعقلية وتوجي،،ا نحو استثمارها بشك ايجابع .
تقدر قيمة العم بأنواع المختلاة وحاجة بادها إلى القوى الوطنية العاملة المدربة.
تعع أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها على اينساع مع مراعاة االلتزام بالمن،ت الواعع بع التعام مع،ا.

معلومات عع المعلمة

 االسم:
 المؤه :
 التخصص:
 الصاوف التع تدرس،ا:
 مواد التدريط:
 أسم المدرسة

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

اسم الدرط

التاريت

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الدراسات االجتماعية ثانى متوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ا حد 1442/6/4هـ
ا حد 1442/6/11هـ
ا حد 1442/6/18هـ
ا حد 1442/6/25هـ
ا حد 1442/7/2هـ
ا حد 1442/7/9هـ
ا حد 1442/7/16هـ
ا حد 1442/7/23هـ
ا حد 1442/8/1هـ
ا حد 1442/8/8هـ
ا حد 1442/8/15هـ
ا حد 1442/8/22هـ

الخميط 1442/6/8هـ
الخميط 1442/6/15هـ
الخميط 1442/6/22هـ
الخميط 1442/6/29هـ
الخميط 1442/7/6هـ
الخميط 1442/7/13هـ
الخميط 1442/7/20هـ
الخميط 1442/7/27هـ
الخميط 1442/8/5هـ
الخميط 1442/8/12هـ
الخميط 1442/8/19هـ
الخميط 1442/8/26هـ

13

ا حد 1442/8/29هـ

الخميط 1442/9/3هـ

14

ا حد 1442/9/6هـ

الخميط 1442/9/10هـ

15

ا حد 1442/9/13هـ

الخميط 1442/9/17هـ

16
18-17

الثاثاء 1442/10/6هـ
ا حد 1442/10/11هـ

الخميط 1442/10/8هـ
الخميط 1442/10/22هـ

الدروس
ما،وم ا نظمة واللوا ح
مجاالت ا نظمة واللوا ح
بوا د ا نظمة واللوا ح
ا قاليم الجغرابية
الخريطة الطبوغرابية
المظاهر الطبيعية لدو مجلط التعاوع لدو الخليت العربية
المظاهر البشرية لدو مجلط التعاوع لدو الخليت العربية
تأسيط مجلط التعاوع لدو الخليت العربية
إنجازات مجلط التعاوع لدو الخليت العربية
التحديات والمستقب لمجلط التعاوع لدو الخليت العربية
الخصا ص الطبيعية للعالم العربع وايسامع
الخصا ص البشرية للعالم العربع وايسامع
الوحدات السياسية (الدو العربية وايسامية بع قارة آسيا)
تابع الوحدات السياسية (الدو العربية وايسامية بع قارة إبريقيا)
تابع الوحدات السياسية (الدو العربية وايسامية بع قارة أوروبا)
التحديات االقتصادية واالجتماعية (البطالة)
تابع التحديات االقتصادية واالجتماعية (الاقر)  -تابع التحديات االقتصادية
واالجتماعية (ا مية)
النشاط االقتصادي  -التنوع االقتصادي
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة  -الصف
الت،ي ة والتم،يد
مصادر التعلُّم
(الوسا
التعليمية)
استراتيجية
التعلَّم النشط

الدراسات االجتماعية 2م

موضوع الدرط

ما،وم ا نظمة واللوا ح

ما ا نظمة؟
سبورة ذكية
 تعلم تعاونع

عرض مر ع
تجارب عملية

شرا ح إلكترونية
 قطع الورق والاليع

أوراق نشاط

اليوم
التاريت
الحصة
الاص

ا حد

الثاثاء

تاكير ناقد (ابداعع) استقصاء عصف ذهنع التواص اللغوي التقويم البنا ع االكتشاف المباشر أخرى........... :

نواتت التعلم المخطط ل،ا (ا هداف)

نشاط إثرا ع

إجراءات تحقيق النواتت مع المعلمة والمتعلمة

عربع المقصود بالنظام.

أنشطة ملف اينجاز

تنايذ حقيبة اينجاز

استماع

⃝

االختبارات الشاوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

تقويم بنا ع
تقويم ختامع

معلومة إثرا ية
الواجبات المنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرا ية عع الدرط
أح أس لة تقويم الدرط وا نشطة المصاحبة

الماحظة ⃝

وضحع أهمية ا نظمة.

عربع الا حة.

رابط تااعلع

المناقشة ⃝

التقويم

تقويم قبلع

أع تعرف الطالبة المقصود
أناقش الطالبات حو ما،وم النظام والا حة.
بالنظام.
مع خا عرض الشك (ص )14يتعربع الطالبات على الارق بيع النظام
أع توضح الطالبة أهمية
والا حة.
ا نظمة.
أتناو مع الطالبات مراح صدور النظام باالستعانة بالشك (ص.)16
أع تعرف الطالبة الا حة.
مع خا المناقشة والحوار أبيع للطالبات أهمية ا نظمة واللوا ح وتأثيرها
أع تميز الطالبة بيع النظام
بع المجتمع.
والا حة.
أوج الطالبات إلى البحث عع اختصاصات لجاع مجلط الشورى.
أع تعدد الطالبة مراح
التعليم التعاونع أجمع الطالبات بمجموعات (المجموعة  3طالبات) ثم
صدور النظام.
الخبرات السابقة
أوزع علي،ع أس لة (ما الذي تعلمتي مما سبق؟) ثم يتعاوع بحل،ا وبق
وقت محدد.
مراجعة لما سبق دراست
أقوم بتوزيع ورق العم على الطالبات ثم أساعدهع بع ايجابة على ك
ا س لة الموضحة ب،ا.

أدوات التقويم

االثنيع

ا ربعاء

الخميط

ميزي بيع النظام والا حة.

الروابط التااعلية بالكتاب المدرسع
الم،ارات المست،دبة

التدريبات ⃝

ا نشطة ⃝

قراءة
تحدث
تاكير
الواجبات المنزلية ⃝

كتابة

أخرى..............

ا خوة المعلميع والمعلمات
السام عليكم ورحمة

وبركات

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أع تقدم ك ما يخص تحاضير االجتماعيات
لعام  1442هـ للاص الدراسع الثانع
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملل عبد

 +الطريقة البنا ية  +المسرد  +االستراتيجيات الحديثة +التعلم النشط الجديد  +استراتيجيات التعلم النشط
+الوحدات العرضية
المربقات
ثاثة عروض بور بوينت مختلاة لك درط
+
كتاب الطالبة و دلي المعلم
+
سجات التقويم والم،ارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوع

+
أوراق قياط لك درط
+
أوراق عم لك درط
+
سج إنجاز المعلمة
+
سج إنجاز الطالبة
+
ح أس لة الكتاب
+
خرا ط ومااهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالايديو لجميع دروط المن،ت
التوصي للرياض والخرج مجانا
لمع هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للايدكط( مع  48ساعة الى  72ساعة)

يمكنكم كذالل تسجي الطلب
إلكترونيا ً عع طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلل يمكننا التوصي عع االيمي او الايدكط لجميع مدع المملكة
حسب طلبكم ( سع دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايمي المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سع دي 20لاير
سعر المادة عع طريق االيمي  20لاير
سعر المادة مع السع دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السع دي طباعة ملونة  100لاير
لمع هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للايدكط المستعج
اعما منصة مدرستع االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلميع
–———————————————————
حسابات بنول بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================

مصرف الراجحع
233608010954856
(اي باع)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنول بإسم “سعد عبدالرحمع العتيبع”
=======================
البنل ا هلع
21065828000106
(اي باع)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنل سامبا
8001852539
اي باع بنل سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنل الرياض
2052558759940
(اي باع)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنل السعودي الارنسع
K2213000185
(اي باع)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنل الباد

900127883010006
(اي باع)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنل السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي باع)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنل الجزيرة
030680161166001
(اي باع)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنل االنماء
68202882885000
(اي باع)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواص عبر الواتط أو االتصا تلياونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

