مادة الدراسات االجتماعية
الصف الثانى متوسط
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس

 .1تمكيييال قيدةايييالم ق فيييفساا طييية وجيييا قيبطي يييا ه دتصيييط ،يييطمبا يحيييت وت هتهيييشططتت هت مايييا س يييا
طة قت ت.
 .2تزهييييييييال قيبطي يييييييا ميييييييطية شقن هقيمديييييييطصو قيمفاميييييييا يحييييييي ت
يتثةططا هقيدت م.
 .3ت

ييييييي يتييييييي مط

قيدطسيييييييا ه قيم يييييييط

يق قيبطي ا يت ث عل قيمدشطا هتد يال قي أسل هقي ع قيدتمة.

 .4ت ماا قيةالصقن قيدةتاا هقيمصطصقن قيمة تجا يالى قيبطي ا هتدصال مطي
 .5تشماا قيبطي ا عت قي اطم قال مطعاا ق ففساا قي ة يح هط ق
 .6تالصيب قيبطي ا عت
.7

ييييييي

هتةييي ق ه

ات هقي صذيب.

طء هقي دطهن هتةاليش قي دا هت ّمل قيمحؤهياا.

السا سج مدت ههط ت هت ماا صهح قي هح ه ق

فص ي الم أسش .

جز هما قيبطي ا الف دط م أسجط أس ت قيمحتما قي ة ي مة إياصط هقف ئ طو قيحاش طة طشيق قيدزم هقيمجال

 .8تد يال قيبطي ا قالو جطع م ق ت طة قيةشقءم قيمجاالم هقف ثمطص طشقغت طة ق عمط قي ططدا يالي ت هسج مدت.
 .9تة يا هع ة قيبطي ا يادشو مةالص ف ت واف ي ق ت ق شطعطن قيمضتتا هقيمذقهب قيصالقسا ه قيم ط
 .10إعالق قيبطي ا يمط يتة هذ قيمش تا سل سشق ل قي اطم.

قيال اتا

يييا ت

ق فطفييييييياا

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

عتاا هفت ) و اط هصف ال .
تحص طة م طء شةها صط قيمؤس ا مط هلل صمط همط ففم ي ط هس صجط يت اطم همم مال ( ت
ت مة ثة صط ممة سطن ق سا ق ففساا هتدزز قالو مطء يصط هتؤسل م يالتصط عتي ق ي فو أ طفيصط هأي قوصيط الفي دط م أسجط هيط هت ةايق
فاط تصط طة قيدطي .
عتاا هفت ) هت ةذ قالهم طة قي اطم هوح جاال سل فاش أفيفط ط
تشت ط م طصيخ أس صط ه ضطصتصط ق ففساا هتجص فاشم قي ة ( ت
قيهطي ال طة قوب قي اطم قيمة تجا.
تك ن إوحطوط طي ط ست زم مآ قب ق ففم هتدطيامت هقاما.
تد يز مطالو ميطء يتي طل هت هيش ممييط ييت سيل أسجيط عشيةيا طيية إليل قي ضيطصم ق فيفساا هت ديشو عتي سطييا سيل سزقييط شقطايا هط اداييا
هقق هط يا هتدشو واجاا قف ثمطصهط هقيم ططظا عتاصط.
تدمق قيمطوا مم الأ قي صى هسمطصفا قي ة ق هيت زم مطي ق طن طة  ،ء قي شيدا ق ففساا.
تدة س كفن سج مدصط قيثةططاا هقال مطعاا هقالق هط يا هتح دال يإلفصطم طة تصط.
تدشو قيمج مدطن قيدشماا هق ففساا هقيدطيماا هتالصك قي شطاج هقيهفن قي ة تشمط مدضصط م دض هيدة جي قي ياليطن قي ية ت ق يا
ق س ال قيدشماا هق ففساا.
مصط عتاط هت ماصط هت صصط قي صا قيمجاالم قيمثمشم.
ت هش مةالصقتصط هقف دالق قتط قي ة قود
ت زه م دض ةطاق قيم ق قال مطعاا هسجطهامصط قيمفاما يح صط قي ة تحطعال طة قي كاف سيع سج مديط همائ يط ه اطتيط قيمحي ة تاا يم قو يا
قي ب ص قيمدشطة هقي ة ة.
تديية واجاييا تجطعييل ق وحييطن سييع مائ ييت قي يية يدييار طاصييط هسييالى تييأثاش مصييط هتييأثاش طاصييط هقي أواييال عت ي سحييؤهياا قيم ي قطل طيية مطي صييط
هقيم ططظا عتاصط.
ت مة قالصتصط قي جكاش قيدتمة طة صقفا قيظ قهش قيب اداا هقي شيا.
ت مة سصطصقتت قي شواا هقيدةتاا هت اصصط و قف ثمطصهط م كل قيجطمة .
تةالص قاما قيدمل مأو قعت قيمة تجا ه ط ا مف هط إي قية ى قي ط اا قيدطستا قيمالصما.
تدة أهماا قالتهطالن قي اليثا هأثشهط عت ق وحطن سع سشقعطم قالي زقم مطيم صج قي قعة طة قي دطسل سدصط.

معلومات عن المعلمة

 قالف :
 قيمؤهل:
 قي ةهص:
 قيهج و قي ة تالصفصط:
 س ق قي الصيا:
 أف قيمالصفا
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قف قيالصس

قي طصيخ

ت قاع قيمدتما

ت قاع قيماليشم

ت زيع س صج سط م قيالصقفطن قال مطعاا ثطو س فط
قي طصيخ

ق ف ع

سل

إي

1
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5
6
7
8
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ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

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

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

13

ق

ال 1442/8/29هـ

قيةماا 1442/9/3هـ

ال 1442/9/6هـ

قيةماا 1442/9/10هـ

ال 1442/9/13هـ

قيةماا 1442/9/17هـ

14
15
16
18-17

ق
ق

قيثفثطء 1442/10/6هـ
ق ال 1442/10/11هـ

قيةماا 1442/10/8هـ
قيةماا 1442/10/22هـ

قيالصهس
سجص م ق وظما هقيت قاح
سجطالن ق وظما هقيت قاح
ط قاال ق وظما هقيت قاح
ق قطيا قيج شقطاا
قيةشيبا قيب غشقطاا
قيمظطهش قيب اداا ياله سجتا قي دطهن ياله قيةتاج قيدشماا
قيمظطهش قي شيا ياله سجتا قي دطهن ياله قيةتاج قيدشماا
تأفاا سجتا قي دطهن ياله قيةتاج قيدشماا
إوجطزقن سجتا قي دطهن ياله قيةتاج قيدشماا
قي اليطن هقيمح ة ل يمجتا قي دطهن ياله قيةتاج قيدشماا
قيةهطاص قيب اداا يتدطي قيدشمة هق ففسة
قيةهطاص قي شيا يتدطي قيدشمة هق ففسة
قي القن قيحاطفاا (قياله قيدشماا هق ففساا طة قطصم آفاط)
تطمع قي القن قيحاطفاا (قياله قيدشماا هق ففساا طة قطصم إطشيةاط)
تطمع قي القن قيحاطفاا (قياله قيدشماا هق ففساا طة قطصم أهصهمط)
قي اليطن قالق هط يا هقال مطعاا (قي بطيا)
تطمع قي اليطن قالق هط يا هقال مطعاا (قيجةش)  -تطمع قي اليطن قالق هط يا
هقال مطعاا (ق ساا)
قي طط قالق هط ي  -قي ع قالق هط ي
سشق دا عطسا
قال طصقن

سف ظطن

األحد

اليوم

الثالثاء

االثنين

األربعاء

الخميس

التاريخ
التهيئة

طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى ...................
)
نشاط رقم (
وصف التمهيد /ما األنظمة؟
أهداف الدرس

الحصة

الصف

المادة

الموضوع

2م ف2

الدراسات االجتماعية

مفهوم األنظمة واللوائح

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة







أن تعرف الطالبة المقصود بالنظام.
أن توضح الطالبة أهمية األنظمة.
أن تعرف الطالبة الالئحة.
أن تميز الطالبة بين النظام والالئحة.
أن تعدد الطالبة مراحل صدور النظام.

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط
مهارات التفكير

تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

النظام :هو قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جان ًبا محد ًدا لتحقيق فائدة للمجتمع وأفراده.
الالئحة :هي القواعد التنظيمية العامة التي يصدرها مجلس الوزراء أو الوزير المختص،
وتفسر نظا ًما وتوضحه ،وتحدد بالتفصيل أحكامه والمسؤوليات وااللتزامات والمكافآت
والعقوبات.
مراحل صدور النظام :يمر صدور النظام بعدد من المراحل التي يحصل فيها اقتراح فكرته ،ثم
دراسته ومراجعته ،ثم إقراره ونشره.
وتدرس النظام السلطة التنظيمية (مجلس الشورى) ،وتصدره السلطة التنفيذية (مجلس
الوزراء).

أسئلة التقويم







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

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
 عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
 التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
 التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
التطبيقات والواجبات اإلضافية
الواجب المنزلي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب

ق

م قيمدتمال هقيمدتمطن

قيحفم عتاك هص ما

همشوطتت

يحش سؤفحا قي ط،اش قي اليثا
www.mta.sa
أن تةالم ول سط يةص ت ط،اش قال مطعاطن
يدطم  1442هـ يتجهل قيالصقفة قيثطوة
ت ضاش  +ت زيع  +أهالقو
أو قع قي ط،اش
ه القن س شهع قيمتك ع ال

 +قيبشيةا قي طااا  +قيمحش  +قالف شقتاجاطن قي اليثا +قي دت قي ط قيجاليال  +قف شقتاجاطن قي دت قي ط  +قي القن
قيدش،اا
قيمشطةطن
ثفثا عشهض م ص م ي ت سة تجا يكل صس
+
و طب قيبطي ا ه يال قيمدت
+
فجفن قي ة ي هقيمصطصقن حب وظطم و ص

+
سجتالقن ق طصقن س

عت

+
أهصقق قاطس يكل صس
+
أهصقق عمل يكل صس
+
فجل إوجطز قيمدتما
+
فجل إوجطز قيبطي ا
+
ل أفئتا قيك طب
+
شقاط هسجطها
+
قثشقءقن
ششح س ماز مطيجاالي يجماع صهس قيم صج

قي
يمل ه

ال يتشيطض هقيةشج سجطوط

طصج سالي ا قيشيطض يضطو قاما قالصفطياا  50لاير يتجاالوا( سل  48فطعا قي  72فطعا)
يمك ك وذقيك تحجال قيبتب
إيك شهواط ً عل طشيق قيشقمط
www.mta.sa/c
وذيك يمك ط قي

ال عل قاليمال قه قيجاالوا يجماع سالن قيممتكا

حب طت ك ( فة ي _ ط طعا ست وا _ ط طعا عط يا)
قيمال قيم ادطن
T@mta.sa
فدش قيمط م عت فة ي 20لاير
فدش قيمط م عل طشيق قاليمال  20لاير
فدش قيمط م سع قيحة ي ط طعا عط يا  50لاير
فدش قيمط م سع قيحة ي ط طعا ست وا  100لاير
يمل ه

طصج سالي ا قيشيطض يضطو قاما قالصفطياا  50لاير يتجاالوا قيمح دجل

قعمط س ها سالصف ة قالف ع قي ق ال  60لاير ف دا قفطماع  400لاير
هه ط أصقطم حطمطن قيمؤفحا يتمدتمال

–———————————————————
حطمطن م ك مإف “سؤفحا قي ط،اش قي اليثا”
=======================
سهشو قيشق ة
233608010954856
(قي مطن)
SA5780000233608010954856
____________________________
حطمطن م ك مإف “فدال ع القيش مل قيد ا ة”
=======================
قي ك ق هتة
21065828000106
(قي مطن)
SA0610000021065828000106
____________________________
م ك فطس ط
8001852539
قي مطن م ك فطس ط
SA2740000000008001852539
____________________________
م ك قيشيطض
2052558759940
(قي مطن)
SA3520000002052558759940
____________________________
قي ك قيحد ي قيجشوحة

K2213000185
(قي مطن)
SA82550000000K2213000185
____________________________
م ك قي ف
900127883010006
(قي مطن)
SA4715000900127883010006
____________________________
قي ك قيحد ي يإلف ثمطص
0101001926001
(قي مطن)
SA6065000000101001926001
____________________________
م ك قيجزيشم
030680161166001
(قي مطن)
SA6760100030680161166001
____________________________
م ك قالومطء
68202882885000
(قي مطن)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمك ك طتب هفات قي ضاش قيةطص مطيمط م م دطص قيشؤيا هقي زقصم مةاما  50لاير

يت ق ل ع ش قي قتا أه قالتهط تتاج واط عت ق الي قالصقطم قي طياا:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025

