مادة الدراسات االجتماعية

الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

معلمة المادة

 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.
.10

يتوقع من المتعلم بعد دراسة منهج التربية االجتماعية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية أن:
 .1يسهم في بناء شخصيته المؤمنة باهلل ربا ً وباإلسالم دينا ً ومنهجا ً للحياة وبمحمد (صلى هللا عليه وسلم) نبيا ً ورسوالً.
 .2ينمي ثقته بمقومات األمة اإلسالمية ويعزز االنتماء لها ،ويؤمن بوحدتها على اختالف أجناسها وألوانها ،الستعادة أمجادها وتحقيق سيادتها في العالم.
 .3يرتبط بتاريخ أمتها وحضارتها اإلسالمية ،ويفهم سيرة النبي (صلى هللا عليه وسلم) ويتخذها قدوة في الحياة ،ويستفيد من سير أسالفنا الصالحين في جوانب الحياة المختلفة.
 .4يكون إنسانا ً صالحا ً ملتزم بآداب اإلسالم وتعاليمه وقيمه.
 .5يعتز باالنتماء للوطن ويتبصر بما له من أمجاد عريقة في ظل الحضارة اإلسالمية ويتعرف على ما له من مزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية ،ويعرف كيفية استثمارها والمحافظة عليها.
 .6يعمق إيمانه بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 .7يعي مشكالت مجتمعه الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،ويستعد لإلسهام في حلها.
 .8يعرف المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية ،ويدرك الصالت التي تربط بعضها ببعض ،ويعي حجم التحديات التي تواجه األمتين العربية واإلسالمية.
 .9يتبصر بقدراته وإستعداداته التي أنعم هللا بها عليه وينميها ويوجهها الوجهة المفيدة المثمرة.
 . 10يتزود ببعض حقائق المواد اإلجتماعية ومفاهيمها المالئمة لسنه التي تساعد في التكيف مع مجتمعه وبيئته وحياته المستقبلية لمواكبة التطور المعرفي والتقني.
 .11يعي كيفية تفاعل اإلنسان مع بيئته التي يعيش فيها ومدى تأثيرها به وتأثيرها فيه والتأكيد على مسؤولية المواطن في حمايتها والمحافظة عليها.
 .12ينمي قدرته على التفكير العلمي في دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
 .13ينمي مهاراته الحركية والعقلية ،وتوجيهها نحو استثمارها بشكل إيجابي.
 .14يقدر قيمة العمل بأنواعه المختلفة ،وحاجة بالده إلى القوى الوطنية العاملة المدربة.
 .15يعي أهمية اإلتصاالت الحديثة وأثرها على اإلنسان ،مع مراعاة اإللتزام بالمنهج الواعي في التعامل معها.

معلومات عن المعلمة
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 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية)
األسبوع

التاريخ

للصف ( األول متوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الــدرس األول :شــبه الجزيرة العربية قبل ظهــور اإلسالم.

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الدرس الثاني :حياة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة.

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الدرس الرابع :هجرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الدرس الخامس :غزوات النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

الــدرس الســادس :شــمائل النبــي محمــد صلى هللا عليه وسلم

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الدرس السابع :حجة الوداع ووفاة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الــدرس الثالــث :نــزول الوحــي والدعــوة
االحد اجازة مطولة

jlhl

الدرس الثامن :مفهوم الحــــوار وأهميته
األربعاء والخميس إجازة مطوله
الــدرس التاسع :أركان الحـــــوار
الدرس العاشر :آداب الحـــــوار
الدرس الحادي عشر :الحوار الوطني
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

موضوع الدرس

الدرس األول  :شبه الجزيرة العربية قبل ظهور
االسالم

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

الجزيرة العربية
أن توضح الطالبة الحالة السياسية
التي كانت سائدة في شبه الجزيرة
العربية قبل ظهور االسالم
أن تعدد الطالبة الديانات السماوية
قبل البعثة النبوية
أن تشرح الطالبة أخالق العرب
وعاداتههم قبل االسالم
أن تذكر الطالبة الحالة الثقافية

اجتماعيات أول متوسط

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات مجسمات

أجهزة عرض جهاز تسجيل
مراجع ودوريات أخرى .......
كيف كانت حالة شبه الجزيرة العربية قبل ظهور االسالم ؟

األهداف السلوكية
أن تتعرف الطالبة على موقع شبه

المادة

المحتوى وفرض الدرس

الحصة
مراجعة مفردات الدرس
الفصل
صور لوحات ورسوماتفيلم تعليمي

األنشطة

تقع شبه الجزيرة العربية في قلب العالم ،وتربط بين ثالث قارات ،هي :آسيا واروبا
وإفريقيا ،لذا كانت ملتقي التجارة القديمة،ويزيد أهميتها أن فيها بيت هللا الحرام ( الكعبة
المشرفة)..............
الحالة السياسية :
كانت شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ممالك وقوى سياسية متنافرة استمرت مئات
السنين إلى أن ظهر اإلسالم فوحدها .وقد انتشرت بين القبائل حروب طويلة مثل حرب
داحس والغبراء التي اشتغلت بسبب منافسات بين فرعي قبيلة غطفان ............،صـ 14
الحالة الدينية:
شرف هللا عز وجل شبه الجزيرة العربة وجعلها أرض التوحيد والحنيفية،
لقد تعددت الديانات في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة نبينا محمد صلي هللا عليه وسلم
ومنها:
أ-الديانات السماوية :الحنيفية  -اليهودية  -النصرانية:
ب -الممارسات الدينية األخرى:
عبادة األصنام -عبادة األجرام السماوية – عبادة الطبيعة – عبادة النار
الحالة االجتماعية :الحضر & البادية
أخالق العرب وعاداتههم قبل االسالم

أدوات التقويم
التقويم الختامي

استراتيجيات التعليم البديلة

العربية
o
نشاط ( )1ص ( )15
.........................

حل المشكالت
االكتشاف واالستقصاء

o
o

الصف الذهني

o

الخرائط الذهنية

وضحي الحالة السياسية التي
كانت سائدة في شبه الجزيرة
العربية قبل ظهور االسالم
عددي الديانات السماوية قبل

نشاط ( )2ص ( )21
.........................

o

التعلم الذاتي

o

التعلم التعاوني

o

أخرى ........

البعثة النبوية
اشرحي أهم أخالق العرب
وعاداتههم قبل االسالم
اذكري الحالة الثقافية

الحالة الثقافية واالقتصادية

االختبارات الشفوية

تقييم الهدف
عرفي موقع شبه الجزيرة

واالقتصادية في شبه الجزيرة العربية
قبل ظهور االسالم

التاريخ

واالقتصادية في شبه الجزيرة
العربية قبل ظهور االسالم

االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة

المناقشة

التدريبات األنشطة
الواجب المنزلي

الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب المتعلقة بالدرس

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة َّ
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده االجتماعيات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه

+
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
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
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 بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي

129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
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

