مادة الدراسات االجتماعية
الصف الثانى متوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر 3

 .1تمكييييل الدقييييدة ا سيييفمية طييية نجيييا الطالبييية وجدلصيييا ضيييابطة لسيييلوكت وتصيييرطاتت وتنميييية محبييية
طة قلبت.

وتقيييوا و

ييييتت

 .2تزوييييييييد الطالبييييييية بيييييييال برات والمديييييييارف المفامييييييية لسييييييينت حتيييييييى يلييييييي با صيييييييو الدامييييييية و المبييييييياد ا ساسيييييييية
للثقاطة والدلو .
 .3ت ويق الطالبة للبحث عل المدرطة وتدويد التأم والتتبع الدلمة.
 .4تنمية القدرات الدقلية والمصارات الم تلجة لدى الطالبة وتدصد بالتوجيت والتصذيب.
 .5تربية الطالبة على الحياة االجتماعية ا سفمية التة يسودها ا

اء والتداول وتقدير التبدة وتح ّم المسؤولية.

 .6تدريب الطالبة على دمة مجتمدت ووطنت وتنمية روح النصح و ا

فص لوالة أمر .

 .7حجز همة الطالبة الستدادة أمجاد أمتت المسلمة التة ينتمة إليصا واستاناف السير طة طريق الدزة والمجد
 .8تدويد الطالبة االنتجاع بوقتت طة القراءة المجيدة واستثمار طراغت طة ا عما الناطدة لدينت ومجتمدت.
 .9تقوية وعة الطالبة ليدرف بقدر سنت كيف يواجت ا
 .10إعداد الطالبة لما يلة هذ المرحلة مل مراح الحياة.

اعات المضللة والمذاهب الصدامة و المباد الد يلة
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تسص طة بناء صيتصا المؤمنة با هلل ربا وبا سف دينا ومنصجا للحياة وبمحمد (صلى علية وسل ) نبيا ورسوال .
تنمة ثقتصا بمقومات ا مة ا سفمية وتدزز االنتماء لصا وتؤمل بوحدتصا على ا تفف أجناسصا وألوانصيا السيتدادة أمجادهيا وتحقييق
سيادتصا طة الدال .
ترتبط بتاريخ أمتصا وحضيارتصا ا سيفمية وتجصي سييرة النبية ( صيلى عليية وسيل ) وتت يذ قيدوة طية الحيياة ونسيتجيد ميل سيير
أسفطنا الصالحيل طة جوانب الحياة الم تلجة.
تكول إنسانا صالحا ملتز بآداب ا سف وتداليمت وقيمة.
تدتز باالنتماء للوطل وتتبصر بما ليت ميل أمجياد عريقية طية حي الحضيارة ا سيفمية وتتديرف عليى مالية ميل مزاييا جةراطيية وطبيديية
واقتصادية وتدرف كيجية استثمارها والمحاطحة عليصا.
تدمق ايمانة بمبدأ ال ورى وممارسة الحقوق ويلتز بالواجبات طة ضوء ال ريدة ا سفمية.
تدة م كفت مجتمدصا الثقاطية واالجتماعية واالقتصادية وتستدد لإلسصا طة حلصا.
ويديية حجي التحييديات التيية
تدييرف المجتمدييات الدربييية وا سييفمية والدالمييية وتييدرل الو يياات والصييفت التيية تييربط بدضييصا بييبد
تواجة ا متيل الدربية وا سفمية.
بصا عليا وتنميصا وتوجصصا الوجصة المجيدة المثمرة.
تتبصر بقدراتصا واستدداداتا التة اند
تتزود ببد حقااق المواد االجتماعية ومجاهيمصا المفامة لسنصا التة تساعد طة التكيف مع مجتمدا وبياتا وحياتا المسيتقبلية لمواكبية
التطور المدرطة والتقنة.
تدية كيجييية تجاعي ا نسييال مييع بياتييت التية يديييث طيصييا ومييدى تييأثير بصييا وتييأثير طيصيا والتأكيييد علييى مسييؤولية المييواطل طيية حمايتصييا
والمحاطحة عليصا.
تنمة قدرتصا التجكير الدلمة طة دراسة الحواهر الطبيدية والب رية.
تنمة مصاراتت الحركية والدقلية وتوجيصصا نحو استثمارها ب ك ايجابة .
تقدر قيمة الدم بأنواعت الم تلجة وحاجة بفدها إلى القوى الوطنية الداملة المدربة.
تدة أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها على ا نسال مع مراعاة االلتزا بالمنصت الواعة طة التدام مدصا.
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الخميس 1442/9/3هـ
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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
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة :الدراسات االجتماعية
ا سبوع اليو

التاريخ

الجص

ا حد

14 / /هـ

( المكول )
موضوع الدرا

مجصو
ا نحمة
واللوااح

أل تدرف الطالبة
المقصود بالنحا .
أل توضح الطالبة أهمية
ا نحمة.
أل تدرف الطالبة
الفاحة.
أل تميز الطالبة بيل
النحا والفاحة.
أل تددد الطالبة مراح
صدور النحا .

االثنيل

مجاالت
ا نحمة
واللوااح

ا ربداء

14 / /هـ

المصارة
)

-1الترتيب(

-2تحديد الصدف
( )
-3االتصا ( )
-4ا لقاء (
-5التذكر(

)
)

الوسيلة

استراتيجية

السبورة

الحوار
والمناق ة
ح الم كفت

قف الملونة

جصاز الدر

أل تميز الطالبة بيل
أنواع ا نحمة.
أل تقارل الطالبة بيل
ا نحمة ا ساسية
وا نحمة الدامة.
أل تددد الطالبة أنواع
اللوااح.
أل تذكر الطالبة بد
أمثلة للوااح التنجيذية.

الكتاب المدرسة

-7ا لقاء ( )
-8التقوي (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة
( )
-11الجص ( )

التدريا
(

رااح الباوربوينت

واالستقصاء
تمثي الدوار
القصة
أرى
الدصف
الذهنة
عمليات
التجكير
ا بداعة
التجكير الناقد

)

آدا التقوي
عرطة المقصود بالنحا .
وضحة أهمية ا نحمة.

(

التدل التداونة (
االستك اف (

-6االستيداب (
)

14 / /هـ

الثفثاء

........................................

14 / /هـ

14 / /هـ

الفصل الدراسي :الثاني

الصف :الثاني المتوسط
ا هداف

الوحدة :األنظمة واللوائح

عرطة الفاحة.

)
)

(

)

(

)

(

)

(

)

ميزي بيل النحا والفاحة.
عددي مراح صدور النحا .

ميزي بيل أنواع ا نحمة.
قارنة بيل ا نحمة ا ساسية

(

)

وا نحمة الدامة.
عددي أنواع اللوااح.

(

)

اذكري بد
التنجيذية.

أمثلة للوااح

ال ميا

ا

وة المدلميل والمدلمات

السف عليك ورحمة

وبركاتت

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أل تقد ك ما ي ص تحاضير االجتماعيات
لدا  1442هـ للجص الدراسة الثانة
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
وحدات م روع الملل عبد

 +الطريقة البنااية  +المسرد  +االستراتيجيات الحديثة +التدل الن ط الجديد  +استراتيجيات التدل الن ط
+الوحدات الدرضية
المرطقات
ثفثة عرو

بور بوينت م تلجة لك درا
+
كتاب الطالبة و دلي المدل

+
سجفت التقوي والمصارات حسب نحا نور
+
مجلدات ا تبارات متنوعت
+
أوراق قياا لك درا

+
أوراق عم لك درا
+
سج إنجاز المدلمة
+
سج إنجاز الطالبة
+
ح أسالة الكتاب
+
رااط ومجاهي
+
اثراءات
رح متميز بالجيديو لجميع دروا المنصت
التوصي للريا
لمل ه

ارج مدينة الريا

وال رج مجانا

يضاف قيمة االرسالية  50لاير للجيدكا( مل  48ساعة الى  72ساعة)
يمكنك كذالل تسجي الطلب
إلكترونيا ً عل طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلل يمكننا التوصي عل االيمي او الجيدكا لجميع مدل المملكة
حسب طلبك ( سة دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايمي المبيدات
T@mta.sa
سدر المادة على سة دي 20لاير
سدر المادة عل طريق االيمي  20لاير
سدر المادة مع السة دي طباعة عادية  50لاير
سدر المادة مع السة دي طباعة ملونة  100لاير
لمل ه

ارج مدينة الريا

يضاف قيمة االرسالية  50لاير للجيدكا المستدج

اعما منصة مدرستة االسبوع الواحد  60لاير سبدة اسابيع  400لاير
وهنا أرقا حسابات المؤسسة للمدلميل
–———————————————————
حسابات بنول بإس “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحة
233608010954856
(اي بال)
SA5780000233608010954856
____________________________

حسابات بنول بإس “سدد عبدالرحمل الدتيبة”
=======================
البنل ا هلة
21065828000106
(اي بال)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنل سامبا
8001852539
اي بال بنل سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنل الريا
2052558759940
(اي بال)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنل السدودي الجرنسة
K2213000185
(اي بال)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنل البفد
900127883010006
(اي بال)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنل السدودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بال)

SA6065000000101001926001
____________________________
بنل الجزيرة
030680161166001
(اي بال)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنل االنماء
68202882885000
(اي بال)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنك طلب دوسيت التحضير ال اص بالمادة ب دار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواص عبر الواتا أو االتصا تليجونيا على احدي االرقا التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

