اإلدارة العامة للتعليم ....................
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الرابعة
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األهداف العامة للمرحلة المتوسطة
 .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 العامة لمادة الدراسات االجتماعية والوطنية في المرحلة المتوسطة
 .1تسهم في بناء شخصيتها المؤمنة با هلل ربا وباإلسالم دينا ومنهجا للحياة وبمحمد (صلى هللا علية وسلم) نبيا ورسوال .
 .2تنمي ثقتها بمقومات األمة اإلسالالالمية وتعزز االنتماء لها ،وتؤمن بوحدتها على اختالف أجناسالالها وألوانها  ،السالالتعادة أمجادها
وتحقيق سيادتها في العالم.
 .3ترتبط بتاريخ أمتها وحضالالارتها اإلسالالالمية ،وتفهم سالاليرة النبي ( صالاللى هللا علية وسالاللم) وتتخذه قدوة في الحياة  ،ونسالالتفيد من
سير أسالفنا الصالحين في جوانب الحياة المختلفة.
 .4تكون إنسانا صالحا ملتزم بآداب اإلسالم وتعاليمه وقيمة.
 .5تعتز باالنتماء للوطن وتتبصالالالالالالر بما له من أمجاد عريقة في ضل الحضالالالالالالارة اإلسالالالالالالالمية وتتعرف على مالة من مزايا ج رافية
وطبيعية واقتصادية  ،وتعرف كيفية استثمارها والمحافظة عليها.
 .6تعمق إيمانه بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 .7تعي مشكالت مجتمعها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،وتستعد لإلسهام في حلها.
 .8تعرف المجتمعات العربية واإلس الالالمية والعالمية ،وتدرل الوش الالائال والص الالالت التي تربط بعض الالها ببع  ،ويعي حجم التحديات
التي تواجه األمتين العربية واإلسالمية.
 .9تتبصر بقدراتها واستعداداته التي انعم هللا بها عليا وتنميها وتوجهها الوجهة المفيدة المثمرة.
 .10تتزود ببع حقائق المواد االجتماعية ومفاهيمها المالئمة لسالالنها التي تسالالاعد في التكيف مع مجتمعا وبيئتا وحياتا المسالالتقبلية
لمواكبة التطور المعرفي والتقني.
 .11تعي كيفية تفاعل اإلنسالالان مع بيئته التي يعيف فيها ومدى تأثيره بها وتأثيره فيها والتأكيد على مسالالؤولية المواطن في حمايتها
والمحافظة عليها.
 .12تنمي قدرتها التفكير العلمي في دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
 .13تنمي مهاراته الحركية والعقلية ،وتوجيهها نحو استثمارها بشكل ايجابي .
 .14تقدر قيمة العمل بأنواعه المختلفة ،وحاجة بالدها إلى القوى الوطنية العاملة المدربة.
 .15تعي أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها على اإلنسان  ،مع مراعاة االلتزام بالمنهال الواعي في التعامل معها.

توزيع منهال 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 الج رافية
الخريطة الطبوغرافية
المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليال العربية
المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليال العربية
تأسيس مجلس التعاون لدول الخليال العربية
إنجازات مجلس التعاون لدول الخليال العربية
التحديات والمستقبل لمجلس التعاون لدول الخليال 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

الثاني متوسط

الصف

المــــادة

اليـوم

اجتماعيات

الوحدة الخامسة األنظمة واللوائح
مفهوم األنظمة واللوائح - .مجاالت األنظمة واللوائح - .فوائد األنظمة
واللوائح  -أثر األنظمة واللوائح اجتماع ًيا.

الدرس
ملخص الوحدة

التاريخ
الحصة

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
 .1أن تتعرف على األنظمة واللوائح.
 .2أن وضح مجاالت األنظمة واللوائح.
 .3أن تتعرف على فوائد األنظمة واللوائح.
 .4أن تبين أثر األنظمة واللوائح اجتماع ًيا.

الفكرة الكبرى:

النظام هو قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جان ًبا محددً لتحقيق فائدة للمجتمع
وأفراده.
ستفهم المتعلمات أن :






األسئلة األساسية:

 -2ما أنواع األنظمة؟

ستعرف المتعلمات :

مفهوم األنظمة واللوائح.
مجاالت األنظمة واللوائح.
فوائد األنظمة واللوائح.
أثر األنظمة واللوائح اجتماع ًيا.

ستكون المتعلمات قادرات على :



مفهوم األنظمة واللوائح.

 توضيح مفهوم األنظمة واللوائح.



مجاالت األنظمة واللوائح.

 تعداد مجاالت األنظمة واللوائح.



فوائد األنظمة واللوائح.

 التعرف على فوائد األنظمة واللوائح.

 أثر األنظمة واللوائح اجتماع ًيا.
 -3ما تأثير األنظمة واللوائح في األفراد والمجتمع؟

أربع حصص

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة

 -1كيف يصدر النظام؟

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

 بيان أثر األنظمة واللوائح اجتماع ًيا.

الخطوة : 2
المهمة األدائية

*عمل أبحاث
من االنترنت
عن مفهوم
األنظمة
واللوائح.
*أن تحضر
الطالبات قصة
توضح أثر
األنظمة
واللوائح على
المجتمع.

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

من خالل األدلة
* توسيع
المعرفة العلمية التالية :
النشاط المنزلي .
عن مفهوم
األنظمة واللوائح * اختبارات فجائية
قصيرة .
*التفريق بين
* التذكير األكاديمي
النظام والالئحة.
* المفكرات
*قناعة الطالبات
كتابة تلخيص .
بأثر األنظمة
* اختبارات طويلة .
واللوائح على
* المالحظات
المجتمع.
* تقويم ذاتي

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية














مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئئئئئئئئلة واألنشئئئئئئئطة
المتعلقة بموضوع الوحدة.
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئئئلة األسئئاسئئية مع مناقشئئة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام.
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتاب لها بقصئئئئئئد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسئئئئئئب إسئئئئئئتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي:
من خالل العمل على شئئئئئكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهداف الوحدة
أطلب من الطالبات توضيح الفرق بين الالئحة والنظام.
أقدم لل طال بات عرض بور بوي نت عن مفهوم األنظ مة واللوائح أط لب من
الطئئالبئئات قراءة العرض جيئئداً ومنئئاقشئئئئئئئئة المعلومئات التي وردت فيئ في
محاولة منهن لتوضئئئئئئيح مفهوم األنظمة واللوائح مع توضئئئئئئيح الهدف من
ومبررات .
أ قدم لل طال بات مطو ية عن م جاالت األنظ مة واللوائح اط لب من ال طال بات
قراءة المطويئئة بطريقئئة عمليئئة مركزة تعتمئئد على تحليئئل المعلومئئات التي
وردت بها من خالل اسئئئئئئئتيعاب العالقات بين العناوين الرئيسئئئئئئئة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن مجاالت األنظمة واللوائح.
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن فوائد اللوائح واألنظمة ويتم ذلك من
خالل اال ستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدر سة أقدم الطالبات
المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أط لب من ال طال بات ك تا بة م قا لة قصئئئئئئئيرة عن أثر األنظ مة واللوائح على
المجتمع مع توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
تنفيذ جداول مقارنات تعده المعلمة لمفردات الوحدة وتوزيع على
المجموعات ومناقشة المجمعات فيها.
عقد اختبار لنهاية الوحدة للتأكد من إتقان الطالبات لمفردات الوحدة .

ستقوم المتعلمات بما يأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

* المناقشة والحوار.

يقدم التمهيد .

* كتابة البحث .

* يحدد

* عمل مطوية .

إستراتيجية

* كتابة قصة.

التدريس( تعلم

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

تعاوني – طريقة

والنشاط.

إلقائية – تعلم

* حل أوراق العمل.

نشط – حوار

* المشاركة في رسم خرائط

ومناقشة – تفكير

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

ناقد

* جمع المعلومات

* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

اسم الوحدة

د

الدور

ج

الجمهور

م
ا

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض
معايير
ومحكات
النجاح

مهمتك :

معلمة

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية

ع

المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة وسلسة وتحقق
الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميز .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
طالبات المدرسة أو المجتمع
السياق الذي تجد نفسك في هو  :سياق المقرر العلمي
 تنفيذ رسم القصة والملصق .

 اإللمام بجوانب القصة والملصق .
 إجرائ بطريقة مشوق وممتعة.
 الشمولية .
 الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

المهمة األدائية :

هـ

الهدف

الوحدة الخامسة األنظمة
واللوائح

الصف

الثاني متوسط

تتمثل مهمتك في :
 تتمثل مهمتك في : -1كتابة بحث يشمل مفردات الوحدة مدعما
بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى .
 -2كتابة قصة (تتضمن العناصر
األساسية للقصة )

الشخصيات .
الحوار.
الصراع .
االثنيناث .
اإلطارين  :الزماني والمكاني والحبكة

جدول تنظيم التدريس
المكون ( الموضوع )

اليوم

التاريخ

 المدخل والتمهيد .

14 / /هـ

 عرض األفكار الباقية واألسئلة
األساسية.
 تقسيم المجموعات وتوزيع جدول

14 / /هـ

التعلم ومناقشة في مفردات وخبرات
الوحدة.

14 / /هـ

 توزيع البروشور ومناقشت .

14 / /هـ

 مفهوم األنظمة واللوائح.
 مجاالت األنظمة واللوائح.
 فوائد األنظمة واللوائح.

14 / /هـ

 خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية

14 / /هـ

 مسابقة المجموعات والفصول.

14 / /هـ

 اختبار وتقويم ذاتي .

14 / /هـ

خاتمة الوحدة ( عمل ملصق– -قصة)

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

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 المنهال

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 بنول بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنول 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

