تحضير مادة
التربية االجتماعية
الصف الثاني
التعليم المستمر

معلمة المادة

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدراسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدراسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويد الدراسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في النهوض
بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
• تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدراسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
• إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
• توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
• تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف العامة لمادة الدراسات االجتماعية
• تعريف الدارس بمصادر قوة أمته وثروتها الطبيعية واالقتصادية.
• االستفادة من األحداث التاريخية لألخذ بأسباب الرقي.

• تعريف الدارس بعظمة هللا سبحانه وتعالى في خلق هذا الكون وبدائع صنعه.
• إبراز مكانة المملكة العربية السعودية في العالم .
• تنمية روح االعتزاز  .والتقديم لما برزتة اآلبار.

• تنمية قدرات الدارس بمعلومات تاريخية وجغرافية.
• إكساب الدارس معلومات على األسباب بالنتائج.
• تعريف الدارس بأهمية أسرته ومجتمعه ووطنه.
• تفهم بعض القضايا واألحداث المعاصرة.
• توضيح العالقة المتينة التي تربط العالم.
• تنمية بعض المهارات لدى الدراسات .

• تنمية العي البيئي للحفاظ على الموارد.

توزيع منهج مادة (االجتماعيات)
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني التعليم المستمر )
الدروس

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

إبراهيم ( عليه السالم )

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

موسى ( عليه السالم )

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

عيسى ( عليه السالم )

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

نسب النبي صلى هللا عليه وسلم ونشأته
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

النبي محمد صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة
بعثة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
دعوة النبي محمد محمد صلى هللا عليه وسلم في مكة
الهجرة إلى المدينة المنورة (يثرب)
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

من أعمال النبي محمد محمد صلى هللا عليه وسلم في المدينة المنورة
بعض غزوات النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ()3 - 2 – 1
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

تعامله صلى هللا عليه وسلم مع اآلخرين
وفاة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م

من

إلى

مالحظات

المادة  :التربية االجتماعية والوطنية
األسبوع اليوم التاريخ الفصل

األحد

14 / /هـ

الصف  :الثاني تعليم الكبيرات

( المكون )
موضوع الدرس

األهداف

إبراهيم
(عليه
السالم)

• أن تتعرف على قصص
األنبياء
• أن تدرك أن األنبياء (
عليهم السالم )يدعون
لعبادة هللا وحده
• أن تقتدي باألنبياء في
صبرهم وتحملهم األذي

االثنين
الثالثاء

موسى (عليه
السالم)

•
•

14 / /هـ

•

الخميس

عيسي
(عليه
السالم )
14 / /هـ

•

أن تتعرف على قصص
األنبياء
أن تدرك أن األنبياء (
عليهم السالم )يدعون
لعبادة هللا وحده
أن تقتدي باألنبياء في
صبرهم وتحملهم األذي
أن تقدر قيمة العمل
المهني من خالل تقدير
األعمال التي اشتغل بها
األنبياء

•

14 / /هـ

األربعاء

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

14 / /هـ

•

أن تتعرف على قصص
األنبياء
أن تدرك أن األنبياء (
عليهم السالم )يدعون
لعبادة هللا وحده
أن تقتدي باألنبياء في
صبرهم وتحملهم األذي
أن تقدر قيمة العمل
المهني من خالل تقدير
األعمال التي اشتغل بها
األنبياء

•
•

الفصل الدراسي  :االول
المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة

-2تحديد الهدف
( )
-3االتصال ( )

ألقالم الملونة
-4اإللقاء ( )

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم ( )
-9الكتابة (

الكتاب المدرسي

 -10القراءة
( )
-11الفهم ( )

إستراتيجية التدريس

شرائح الباوربوينت

آداه التقويم
إلي أين نتجه في صالتنا ؟
ما الخدمات التي يمكن أن
نقدمها لحجيج بيت هللا
الحرام ؟

السبورة

)

)

الوحدة :من قصص األنبياء 

الحوار
والمناقشة
حل
ال شكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل األدوار
القصة
أرى
العصف
الذهني
عمليات
ال فكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(
(
( )
( )
( )
( )
( )
(
( )

( )

أين ولد موسي عليه
السالم ؟
من صاحب البيت الذي
تربي فيه ( عليه السالم )
؟
لماذا أرسل هللا تعالي
موسي ( عليه السالم )
إلي فرعون ).
ما اسم المدينة التى يقع
فيها المسجد األقصى ؟
ما أهمية المسجد األقصى
بالنسبة للمسلمين ؟
ما اسم المدينة التى ولد
فيها عيسي عليه السالم
ما نسب عيسي عليه
السالم
ما اسم المدينة التى يقع
فيها المسجد األقصى ؟
ما أهمية المسجد األقصى
بالنسبة للمسلمين ؟
ما اسم المدينة التى ولد
فيها عيسي عليه السالم
ما نسب عيسي عليه
السالم

ّ ا ُ اَ ُ
ه ا َ ُ ُ
يك ْم ا
اَّلل اوب اركاته
رحمة
و
السَلم عل
ِ
التحاضي الحديثة
يرس مؤسسة
ر
www.mta.sa
اس األول  1443هـ
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تعليم
ر
الكبيات للفصل الدر ي
تحضي  +توزيـ ــع +أهداف
ر
التحاضي
أنواع
ر
ر
باالسياتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المرسد
تحضي
ر

المرفقات
أوراق عمل لكل درس
+
ر
ون
الكتاب االلكي ي
+
عروض بور بوينت لكل درس
+
رشح فيديو لكل الدروس

التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لباق مدن المملكة ر
التوصيل ي
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 30ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 60ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس (من  48ساعة اىل  72ساعة)

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلم ري
–———————————————————
عىل أرقام
تواصل معنا ر
عي الواتس أو الهاتف ي
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

التحاضي الحديثة”
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة
ر
====================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856

====================
العتيب”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ري
====================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
______________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
______________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
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
______________________________
STC Pay

