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األهداف العامة للمادة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا
وتقواه وخشيته في قلبها .
 .2تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية
للثقافة والعلوم .
 .3تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
 .5تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة
وتح ّمل المسؤولية .
 .6تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها .
 .7حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة
والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها
ومجتمعها.
 .9تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ
الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف الخاصة للمادة
-

تسهم في بناء شخصيتها المؤمنة با هلل ربا وباإلسالم دينا ومنهجا للحياة وبمحمد (صلى هللا علية وسلم) نبيا ورسوال .
تنمي ثقتها بمقومات األمة اإلسالمية وتعزز االنتماء لها ،وتؤمن بوحدتها على اختالف أجناسها وألوانها  ،الستعادة أمجادها وتحقيق
سيادتها في العالم.
ترتبط بتاريخ أمتها وحضارتها اإلسالمية ،وتفهم سيرة النبي ( صلى هللا علية وسلم) وتتخذه قدوة في الحياة  ،ونستفيد من سير أسالفنا
الصالحين في جوانب الحياة المختلفة.
تكون إنسانا صالحا ملتزم بآداب اإلسالم وتعاليمه وقيمة.
تعتز باالنتماء للوطن وتتبصر بما له من أمجاد عريقة في ظل الحضارة اإلسالمية وتتعرف على مالة من مزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية
 ،وتعرف كيفية استثمارها والمحافظة عليها.
تعمق ايمانة بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات في ضوء الشريعة اإلسالمية.
تعي مشكالت مجتمعها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،وتستعد لإلسهام في حلها.
تعرف المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية ،وتدرك الوشائج والصالت التي تربط بعضها ببعض  ،ويعي حجم التحديات التي تواجة
األمتين العربية واإلسالمية.
تتبصر بقدراتها واستعداداتا التي انعم هللا بها عليا وتنميها وتوجهها الوجهة المفيدة المثمرة.
تتزود ببعض حقائق المواد االجتماعية ومفاهيمها المالئمة لسنها التي تساعد في التكيف مع مجتمعا وبيئتا وحياتا المستقبلية لمواكبة
التطور المعرفي والتقني.
تعي كيفية تفاعل اإلنسان مع بيئته التي يعيش فيها ومدى تأثيره بها وتأثيره فيها والتأكيد على مسؤولية المواطن في حمايتها والمحافظة
عليها.
تنمي قدرتها التفكير العلمي في دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
تنمي مهاراته الحركية والعقلية ،وتوجيهها نحو استثمارها بشكل ايجابي .
تقدر قيمة العمل بأنواعه المختلفة ،وحاجة بالدها إلى القوى الوطنية العاملة المدربة.
تعي أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها على اإلنسان  ،مع مراعاة االلتزام بالمنهج الواعي في التعامل معها

توزيع منهج مادة الدراسات االجتماعية ثانى متوسط
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األحد 1442/6/4هـ
األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ
األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ
األحد 1442/8/22هـ

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

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

الدروس
مفهوم األنظمة واللوائح
مجاالت األنظمة واللوائح
فوائد األنظمة واللوائح
األقاليم الجغرافية
الخريطة الطبوغرافية
المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الخصائص الطبيعية للعالم العربي واإلسالمي
الخصائص البشرية للعالم العربي واإلسالمي
الوحدات السياسية (الدول العربية واإلسالمية في قارة آسيا)
تابع الوحدات السياسية (الدول العربية واإلسالمية في قارة إفريقيا)
تابع الوحدات السياسية (الدول العربية واإلسالمية في قارة أوروبا)
التحديات االقتصادية واالجتماعية (البطالة)
تابع التحديات االقتصادية واالجتماعية (الفقر)  -تابع التحديات االقتصادية
واالجتماعية (األمية)
النشاط االقتصادي  -التنوع االقتصادي
االختبارات

مالحظات

المادة  :الدراسات االجتماعية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني المتوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

األهداف

شرائح
الباوربوينت

إستراتيجية التدريس

أن تعرف الطالبة
الحوار
المقصود بالنظام.
أن توضح الطالبة أهمية
والمناقشة
األنظمة.
أن تعرف الطالبة الالئحة .حل المشكالت
أن تميز الطالبة بين
التعلم التعاوني
النظام والالئحة.
االستكشاف
أن تعدد الطالبة مراحل
واالستقصاء
صدور النظام.

الكتاب المدرسي

مجاالت األنظمة واللوائح

-8التقويم (

)

جهاز العرض

مفهوم األنظمة واللوائح

-3االتصال (

)

األقالم الملونة

الفصل الدراسي  :الثاني

أن تميز الطالبة بين أنواع
األنظمة.
أن تقارن الطالبة بين األنظمة
األساسية واألنظمة العامة.
أن تعدد الطالبة أنواع
اللوائح.
أن تذكر الطالبة بعض أمثلة
للوائح التنفيذية.

تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)
(
)

(

)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

عرفي المقصود بالنظام.
وضحي أهمية األنظمة.
عرفي الالئحة.
ميزي بين النظام والالئحة.
عددي مراحل صدور النظام.

ميزي بين أنواع األنظمة.
قارني بين األنظمة األساسية
واألنظمة العامة.
عددي أنواع اللوائح.
اذكري بعض أمثلة للوائح
التنفيذية.

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

