اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

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

األهداف العامة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه ،حتى يلم باألصول العامة و المبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهده بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل

المسؤولية.

 .6تدريب الطالبة على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمته المسلمة التي ينتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة واستثمار فراغه في األعمال النافعة لدينه ومجتمعه.
 .9تقوية وعي الطالبة ليعرف بقدر سنه كيف يواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف الخاصة

 -1تتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة.
 -2تتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة وتستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
 -3تتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
 -4تتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
 -5ترسخ لديها الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية وتعتز بها.
 -6تتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
 -7تتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
 -8تعي ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه أسرتها ومدرستها ومجتمعها .
 -9تنمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديها.
 -10تتعرف جوانب من تاريخ وطنها المملكة العربية السعودية .
 -11تعتز بانتمائها لوطنها المملكة العربية السعودية.
 -12تتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
 -13تدرك بعض المشكالت التي تواجهها على مستوى أسرتها ومجتمعها.
 -14تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،وتدرك الصالت فيما بينها.
 -15تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،وتوظفها في مواقف جديدة.
 -16تنمي إحساسها بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
 -17ت ّكون لديها اتجاه إيجابي نحو العمل.
 -18تنمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
 -19تعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
 -20تنمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.

توزيع منهج مادة الدراسات االجتماعية المواطنة للصف ( االول المتوسط – ).الفصل الدراسي الثاني
األسبوع

1442/6/4هـ 1442/6/8هـ

1

الوحدة الخامسة :الدرس األول  :شبه
الجزيرة العربية قبل ظهور االسالم
الدرس الثاني :حياة النبي قبل البعثة

األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13
األسبوع

17

1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

الوحدة السادسة :الدرس السابع:
الخلفاء الراشدون :أخالقهم وخالفتهم
تابع الدرس السابع :الخلفاء الراشدون:
أخالقهم وخالفتهم

1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

الوحدة السابعة :الدرس الحادي عشر:
مفهوم األمن الوطني
الدرس الثاني عشر :ركائز األمن
الوطن

1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

الوحدة الثامنة  :الدرس السادس عشر:
الهُو ّية الشخصية

األسبوع 1442/6/11هـ

2
األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

14

1442/6/15هـ

الدرس الثالث :نزول الوحي والدعوة
الدرس الرابع :هجرة النبي كله وغزواته

1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

الدرس الثامن :أعمال الخلفاء الراشدين
تابع الدرس الثامن :أعمال الخلفاء الراشدين

1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

تابع الدرس الثاني عشر :ركائز األمن الوطن
الدرس الثالث عشر :مجاالت األمن الوطني

1442/9/9هـ

األسبوع 1442/6/18هـ 1442/6/22هـ األسبوع 1442/6/25هـ 1442/6/29هـ

3
األسبوع

7
األسبوع

11

1442/9/10هـ

األسبوع

الدرس السابع عشر :التنمية الذاتية
الدرس الثامن عشر :التفاعل االجتماعي

15

تابع الدرس الرابع :هجرة النبي كله
وغزواته
الدرس الخامس :شمائل نبينا محمد

الدرس السادس :حجة الوداع ووفاة
النبي (صلى هللا عليه وسلم)
تقويم الوحدة الخامسة

4

1442/7/16هـ 1442/7/20هـ األسبوع 1442/7/23هـ 1442/7/27هـ
الدرس التاسع :جهود الخلفاء
الراشدين في نشر االسالم
تابع الدرس التاسع :جهود الخلفاء
الراشدين في نشر االسالم

الدرس العاشر :المبادئ والقيم
اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين
تقويم الوحدة السادسة

8

1442/8/15هـ 1442/8/19هـ األسبوع 1442/8/22هـ 1442/8/26هـ
الدرس الرابع عشر :مؤسسات األمن
الوطني
تابع الدرس الرابع عشر :مؤسسات
األمن الوطني

12

الدرس الخامس عشر :المواطن واألمن
الوطني
تقويم الوحدة السابعة

1442/9/13هـ 1442/9/17هـ األسبوع 1442/10/6هـ 1442/10/8هـ
تابع الدرس الثامن عشر :التفاعل
االجتماعي
تقويم الوحدة الثامنة

1442/10/11هـ 1442/10/15هـ األسبوع 1442/10/18هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
برامج عالجية
18
برامج عالجية
بداية إجازة نهاية العام

16

تمارين عامة

1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م

عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

التاريخ

العصر النبوي
المكون

الهدف
 أن تتعرف الطالبة على موقع شبه الجزيرة العربية

الدرس
الأول  :شبه
الجزيرة
العربية قبل
ظهور
الاسلام

 أن توضح الطالبة الحالة السياسية التي كانت سائدة في شبه
الجزيرة العربية قبل ظهور االسالم
 أن تعدد الطالبة الديانات السماوية قبل البعثة النبوية
 أن تشرح الطالبة أخالق العرب وعاداتههم قبل االسالم
 أن تذكر الطالبة الحالة الثقافية واالقتصادية في شبه الجزيرة
العربية قبل ظهور االسالم

األسبوع ()1

المهارة

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

الإجراءات

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار

 oاختبار تشخيصي

)

كتاب الطالبة (

)

 oاالستنتاج

دليل المعلمة (

 oالعصف الذهني

بوربوينت ( )

 oخرائط المفاهيم

رسوم ( )

 oالتفكير اإلبداعي

وسائط سمعية ( )

 oملاحظة
 oورقة عمل
 oبنائي
 oاختبار ختامي

 oهيكلة السمكة

 oإنجاز مشروع

 oاالستقصاء

 oالتعليم التعاوني

 أن تشرح الطالبة كيف كانت حياة النبي كله قبل البعثة
 أن تتعرف الطالبة على نسبه صلى اهلل عليه وسلم

الدرس
الثاني :حياة
 أن توضح الطالبة مولده صلى اهلل عليه وسلم
النبي قبل
 أن تعدد الطالبة أعماله صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة
البعثة
 أن تفسر الطالبة كيف عصم اهلل نبينا محمد من أفعال الجاهلية

 oحل المشكالت

 oاختبار تشخيصي
كتاب الطالبة (

)

 oاالستنتاج

دليل المعلمة (

)

 oالعصف الذهني

بوربوينت ( )

 oخرائط المفاهيم

رسوم ( )

 oالتفكير اإلبداعي

وسائط سمعية ( )

 oاسلوب الحوار

 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

 oملاحظة
 oورقة عمل
 oبنائي
 oاختبار ختامي
 oإنجاز مشروع

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير االجتماعيات
لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +االستراتيجيات الحديثة +التعلم النشط الجديد  +استراتيجيات التعلم النشط  +الوحدات
العرضية
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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
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
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940

(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000

(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

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

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:

0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

