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

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

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهاات والقايا المرغة اة لادط اللاالب لي ا ةا رجااالا -أو نساا فااهمي لادورها فال الحيااة
واعي

عقيدتها مدافعي عنها وعاملي فل ضةئها لخير الدنيا واآلخرة معا.

 -2تةفير الكةادر ال رية الالزمة لتلةير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ما يخدم خلط التنمية اللمةحة فل المملكة ويدفع هذه الخلط م نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهة ي تغل مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليما كافياا مفيادا لذاتاه كماا ي تغال مصالحة الجماعاة اإلفاادة مماا يتعلماه
األفراد لتلةير المجتمع صةرتي :
أ ) م اشاااااااااااااااااااااارة و لاااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااا

خااااااااااااااااااااااالل اإلسااااااااااااااااااااااهام فاااااااااااااااااااااال اإلنتااااااااااااااااااااااا والتنميااااااااااااااااااااااة .

ب ) غير م اشرة و ل م خالل القضا على األمية ون ر الةعل
لدط جميع أ نا األمة

كل يضم لها حياة واعية مستنيرة

ودورا أكثر فاعلية فل نا مجتمعاتها .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تمكي العقيدة اإلسالمية فل نفس اللال ة وجعلها ضا لة لسلةكها وتصرفاتها وتنمية مح ة هللا وتقةاه وخ يته فل قل ه.
تزويدها الخ رات والمعارف المالئمة لسنه حتى تلا األصةل العامة والم ادئ األساسية للثقافة والعلةم.
ت ةيقها إلى ال حث ع المعرفة وتعةيدها التأمل العلمل.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدط اللال ة وتعهدها التةجيه والتهذيب.
تر يتها على الحياة االجتماعية اإلسالمية التل يسةدها اإلخا والتعاون وتقدير الت عة وتحمل المسؤولية.
تدري ها على خدمه مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لةالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التل تنتمل إليها واستئناف السير فل طريق العزة والمجد.
تعةيدها االنتفاع ةقتها فل القرا ة المفيدة واستثمار فراغها فل األعمال النافعة وتصريف ن اطها ما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قةية.
تقةية وعل اللال ة لتعرف – قدر سنه – كيف تةاجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والم ادئ الدخيلة.
إعدادها لما يلل هذه المرحلة م مراحل الحياة .

اهداف مادة التربية االجتماعية
 -1تتعرف عض سن هللا فل الكةن والحياة.
 -2تتأمل فل الظاهرات الل يعية وال رية فل ال يئة وتستدل ها على عظمة الخالق وقدرته.
 -3تتعرف قصص عض األن يا والرسل عليها السالم.
 -4تتعرف جةانب م سيرة الرسةل صلى هللا عليه وسلا والخلفا الراشدي لإلقتدا ها.
 -5ترسخ لديها ال عةر االنتما لألمة اإلسالمية وتعتز ها.
 -6تتدرب على آداب الحةار ومهاراته.
 -7تتعرف أمثلة م ال ةرط فل عهد الرسةل صلى هللا عليه وسلا والخلفا الراشدي .
 -8تعل ما لها م حقةق وما عليها م واج ات تجاه أسرتها ومدرستها ومجتمعها .
 -9تنمل اآلداب والقيا اإلسالمية لديها.
 -10تتعرف جةانب م تاريخ وطنها المملكة العر ية السعةدية .
 -11تعتز انتمائها لةطنها المملكة العر ية السعةدية.
 -12تتعرف جةانب م جغرافية وطنه المملكة العر ية السعةدية.
 -13تدرك عض الم كالت التل تةاجهها على مستةط أسرتها ومجتمعها.
 -14تتعرف عض الدول المجاورة للملكة العر ية السعةدية وتدرك الصالت فيما ينها.
 -15تتعرف عض الحقائق والمفاهيا األساسية فل الدراسات االجتماعية وتةظفها فل مةاقف جديدة.
 -16تنمل إحساسها أهمية ال يئة والمحافظة عليها.
 -17ت ّكةن لديها اتجاه إيجا ل نحة العمل.
 -18تنمل مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
 -19تعل أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
 -20تنمل عادات االستهالك الرشيد فل كافة المجاالت.

تةزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية )
األس ةع 1442/6/4هـ
1
األس ةع

5
األس ةع

9
األس ةع

13

1442/6/8هـ

مفهةم األنظمة واللةائح
1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

الخريلة الل ةغرافية
1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج
العر ية
1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

الةحدات السياسية (الدول العر ية
واإلسالمية فل قارة آسيا)
تا ع الةحدات السياسية (الدول العر ية
واإلسالمية فل قارة إفريقيا)

األس ةع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ

17
18

استكمال ال رامج العالجية للمتعلمي
غير المتقنات لمعايير التقةيا

للصف ( ثانل متةسط) – الفصل الدراسل الثانل

األس ةع 1442/6/11هـ 1442/6/15هـ األس ةع 1442/6/18هـ 1442/6/22هـ األس ةع 1442/6/25هـ 1442/6/29هـ
2
األس ةع

6
األس ةع

10
األس ةع

14

مجاالت األنظمة واللةائح
1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

المظاهر الل يعية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العر ية
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

التحديات والمستق ل لمجلس
التعاون لدول الخليج العر ية
1442/9/6هـ

1442/9/10هـ

تا ع الةحدات السياسية (الدول
العر ية واإلسالمية فل قارة أورو ا)
التحديات االقتصادية واالجتماعية
(ال لالة)

3
األس ةع

7
األس ةع

11
األس ةع

15

فةائد األنظمة واللةائح

4

األقاليا الجغرافية

1442/7/16هـ 1442/7/20هـ األس ةع 1442/7/23هـ 1442/7/27هـ
المظاهر ال رية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العر ية

8

تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج
العر ية

1442/8/15هـ 1442/8/19هـ األس ةع 1442/8/22هـ 1442/8/26هـ
الخصائص الل يعية للعالا العر ل
واإلسالمل

12

الخصائص ال رية للعالا العر ل
واإلسالمل

1442/9/13هـ 1442/9/17هـ األس ةع 1442/10/6هـ 1442/10/8هـ
تا ع التحديات االقتصادية
واالجتماعية (الفقر)  -تا ع
التحديات االقتصادية واالجتماعية
(األمية)
الن اط االقتصادي  -التنةع
االقتصادي

داية الدراسة لللالب للفصل الدراسل الثانل 1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
داية إجازة عيد الفلر
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
داية الدراسة عد عيد الفلر
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
داية اخت ار الفصل الدراسل الثانل
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م
داية إجازة نهاية العام

16

تمارين عامة

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

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.

التقويم الختامي

المادة
مفهوم األنظمة واللوائح
المكتسبات والمفردات
مفهوم األنظمة واللوائح
الجديدة
الثاني المتوسط
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما األنظمة؟
الدراسات االجتماعية

المحتوى وعرض الدرس (كتاب الطالبة)

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

إجراءات التعليم والتعلم

تقويم الهدف

النظام :هو قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جان ًبا محددًا لتحقيق فائدة تتحقق أهداف الدرس من خالل األنشطة
واإلجراءات التالية:
للمجتمع وأفراده.
 أناقش الطالبات حول مفهوم النظام
الالئحة :هي القواعد التنظيمية العامة التي يصدرها مجلس الوزراء
أو الوزير المختص ،وتفسر نظا ًما وتوضحه ،وتحدد بالتفصيل أحكامه والالئحة.
والمسؤوليات وااللتزامات والمكافآت والعقوبات.
 من خالل عرض الشكل (ص )14يتعرفن
مراحل صدور النظام :يمر صدور النظام بعدد من المراحل التي يحصل الطالبات على الفرق بين النظام والالئحة.
فيها اقتراح فكرته ،ثم دراسته ومراجعته ،ثم إقراره ونشره.
 أتناول مع الطالبات مراحل صدور النظام
وتدرس النظام السلطة التنظيمية (مجلس الشورى) ،وتصدره السلطة
باالستعانة بالشكل (ص.)16
التنفيذية (مجلس الوزراء).
 من خالل المناقشة والحوار أبين للطالبات
أهمية األنظمة واللوائح وتأثيرها في
المجتمع.
 أوجه الطالبات إلى البحث عن اختصاصات
لجان مجلس الشورى.
 أتناول األنشطة مع الطالبات.
 أتجول بين الطالبات وأقوم بالمالحظة
والتصويب.
حل أسئلة الدرس

الواجب المنزلي

الثالثاء

األربعاء

الخميس

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

حل أسئلة كتاب الطالبة

األخةة المعلمي والمعلمات
السالم عليكا ورحمة هللا و ركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير االجتماعيات
لعام  1442هـ للفصل الدراسل الثانل
تحضير  +تةزيع  +أهداف
أنةاع التحاضير
وحدات م روع المل ع دهللا  +اللريقة ال نائية  +المسرد  +االستراتيجيات الحديثة +التعلا الن ط الجديد  +استراتيجيات التعلا الن ط  +الةحدات
العرضية
المرفقات
ثالثة عروض ةر ةينت مختلفة لكل درس
+
كتاب اللال ة و دليل المعلا
+
سجالت التقةيا والمهارات حسب نظام نةر
+
مجلدات اخت ارات متنةعه

+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز اللال ة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيا
+
اثرا ات
شرح متميز الفيدية لجميع دروس المنهج
التةصيل للرياض والخر مجانا
لم ها خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( م  48ساعة الى  72ساعة)

يمكنكا كذال تسجيل الللب
إلكترونيا ا ع طريق الرا ط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التةصيل ع االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طل كا ( سل دي _ ط اعة ملةنة _ ط اعة عادية)
ايميل الم يعات
T@mta.sa
سعر المادة على سل دي 20لاير
سعر المادة ع طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السل دي ط اعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السل دي ط اعة ملةنة  100لاير
لم ها خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستل االس ةع الةاحد  60لاير س عة اسا يع  400لاير
وهنا أرقام حسا ات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسا ات نةك إسا “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================

مصرف الراجحل
233608010954856
(اي ان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسا ات نةك إسا “سعد ع دالرحم العتي ل”
=======================
ال ن األهلل
21065828000106
(اي ان)
SA0610000021065828000106
____________________________
ن سام ا
8001852539
اي ان ن سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
ن الرياض
2052558759940
(اي ان)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعةدي الفرنسل
K2213000185
(اي ان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
ن ال الد

900127883010006
(اي ان)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال ن السعةدي لإلستثمار
0101001926001
(اي ان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ن الجزيرة
030680161166001
(اي ان)
SA6760100030680161166001
____________________________
ن االنما
68202882885000
(اي ان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكا طلب دوسيه التحضير الخاص المادة

عار الرؤية والةزارة قيمة  50لاير

للتةاصل ع ر الةاتس أو االتصال تليفةنيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

