مادة الدراسات االجتماعية

الصف الثاني 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.
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معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية)
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني متوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

الــدرس األول :الدولــة العباســية وأبــرز خلفائهــا

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الــدرس الثاني :امتداد الدولــة العباســية

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الــدرس الرابع  :الدولــة العثمانيــة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الدرس الخامس :المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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

الدرس السادس :المظاهر البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الدرس السابع :تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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

الدرس الثالث :نهايــة الدولــة العباســية
االحد اجازة مطولة

الــدرس الثامن :إنجــازات مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
األربعاء والخميس إجازة مطوله
الدرس التاسع :التحديات والمســتقبل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية *
الــدرس العاشر :مفهــوم األنظمة واللوائــح
الدرس الحادي عشر :مجاالت األنظمة واللوائح *
الــدرس الثاني عشر :فوائد األنظمة واللوائح
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

قيام الدولة العباسية وأبرز خلفائها

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

الأهداف السلوكية

⃝

أجهزة عرض ⃝

ﺱ

ما المشكالت التي مرت بها الدولة العباسية ؟

مراجعة المفردات الجديدة
مجسمات ⃝

المحتوى وعرض الدرس

أن تبين الطالبة مدة حكم
الدولة العباسية
أن تبين الطالبة مراحل
قيام الدولة العباسية
أن تذكر الطالبة الخطوات
التي مرت بها كل مرحلة
أن تحرص الطالبة على
دراسة التاريخ اإلسالمي

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

صور ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

الحصة
الفصل

لوحات ورسومات ⃝

الأنشطة ( كتاب الطالبة )

كان ظهـــور الدولـــة العباســـية مـــع مطلـــع القـــرن
الثانـــي الهجـــري على يـــد محمد بـــن علي بن
عبـــدهللا بـــن العبـــاس بـــن عبدالمطلب بن هاشـــم،
الـــذي بـــدأ بتنظيـــم حركته لتولـــي الحكم ،مســـتغالً
بعـــض الفتـــن والمشـــكالت التـــي كانـــت تمر بهـــا
الدولـــة األمويـــة ،فاتخذ مـــن قرية (ال ُحََ َم ْي َمـــة)
(الع َقبـــة) مقـــراً إلقامته وممارســـة نشـــاطه
قـــرب َ
ـــرو بإقليـــم
في إنشـــاء دولته ،ثـــم من مدينة َم ْ
ُخراســـان مركزاً النطالق نشـــاط
مراحل التاريخ العباسي
انقســـم تاريـــخ الدولـــة العباســـية إلى عصريـــن:
األول منهما يبدأ مـــن عام 132هــــ وينتهي عام
232هــــ ،وقـــد اتســـم بالقـــوة واالزدهـــار ،أمـــا
العصـــر الثانـــي فيبدأ من عـــام 232هــــ إلى عام
656هــــ ،وكان عصـــر ضعف وانحســـار ...

أن تذكر الطالبة تاريخ قيام
الدولة العباسية

أدوات التقويم
التقويم الختامي

جهاز تسجيل ⃝

المادة
المكتسبات
والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات ⃝

الدراسات االجتماعية المواطنة

التاريخ

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

استراتيجيات التعليم الحديثة

أخرى .....

تقويم الهدف

○حل المشكالت
○االكتشاف واالستقصاء
○العصف الذهني
تابع أنشطة الدرس من
الكتاب

○الخرائط الذهنية
○التعلم الذاتي

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

اذكررري ترراريخ قيررام الدولررة
العباسية
بينرررري مرررردة حكررررم الدولررررة
العباسية
بينرري مراحررل قيررام الدولررة
العباسية

○التعلم التعاوني

اذكرررررري الخطررررروات التررررري
مرت بها كل مرحلة

○أخرى............

رقابة ذاتية

الواجبات المنزلية ⃝
األنشطة ⃝
الواجب المنزلي

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

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

