تحضير مادة
التربية االجتماعية
الصف الثاني
التعليم المستمر

معلمة المادة

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
أوال ً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
 تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهن بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
 إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
 تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسها
وأسرتها ومن المشاركة في النهوض بمجتمعها ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبار:
 يهدف تعليم الكبار إلى تحقيق األمور األساسية التالية:





تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهن بما يحتاجون إليه في حياتهن 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 ً لرجوعهن إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهن الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف العامة لمادة التربية االجتماعية
تعريف الدارس بمصادر قوة أمته وثروتها الطبيعية واالقتصادية.
االستفادة من األحداث التاريخية لألخذ بأسباب الرقي.
تعريف الدارس بعظمة اهلل 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 بسيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم
توضيح مراحل الدعوة إلى اإلسالم التي مر بها النبي صلى اهلل عليه وسلم في حياته
بيان الغزوات التي غازاها في الرسول في اإلسالم
توضيح الدروس المستفادة من سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية) للصف (الثاني تعليم مستمر )
األسبوع

التاريخ

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

االرض

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

االرض

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

اشكال سطح االرض

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

دوران االرض

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

دوران االرض

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

دوران القمر حول االرض

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

دوران القمر حول االرض
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الخريطة

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الخريطة

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

اشكال سطح االرض
االحد اجازة مطولة

تقويم الوحدة
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

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

اجتماعيات  2ك

موضوع الدرس
الدرس األول ( االرض)
مراجعة علي ما سبق دراسته

األحد

الثالثاء

شرائح إلكترونية
عرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب عملية  قطع الورق والفلين
 تعلم تعاوني  تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني  التواصل اللغوي  التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى:
...........................

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

 أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

األربعاء

الخميس

مراجعة على ما سبق

أقوم بتوزيع ورقة العمل على التلميذات ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة
التي تتضمنها الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة التلميذات خالل
إجاباتهن وأعزز التلميذات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
⃝

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المناقشة ⃝
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝

َّللا او اب ار اكاتُ ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ال ّ

وضحي سبب وجود الكوكب في
المجموعة الشمسية.

ذكري ما يدول عليه اللون االخضر في
شكل الكرة الرضية

تقويم ختامي

وضحي سبب وجود الكوكب في المجموعة الشمسية.

أعرض على التلميذات صورة النشاط مكبرة من خالل إحدى وسائل العرض
المناسبة وأشرح لهن مضمون النشاط وأتركهن فترة من الوقت قصيرة
حتى يقمن بالتعليق وأقوم بتحية التلميذة التي تحصل على أفضل اإلجابات.

تقويم قبلي

أهييء التلميذات للدرس بشرح االفكار العامة التي تشتمل عليها الدرس ثم
أطلب من التلميذات أن تتأملن الصور الموضحة بالتدريب جيداٌ ،ثم أختار
مجموعة منهن لوصف كل مشهد من مشاهد الصور المبينة بالنشاط ثم
مناقشتهن في اإلجابات وتعزيز اإلجابات الصحيحة منها وتصحيح اإلجابات
الخطاء.

الخبرات السابقة

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

أن توضح التلميذة سبب وجود الكوكب
في المجموعة الشمسية.
أن تحدد التلميذة موقع االرض.
أن تبين التلميذة معني األرض
ان توضح التلميذة ما هو شكل
األرض.
أن تذكر التلميذة ما يدول عليه اللون
االخضر في شكل الكرة الرضية.
أن تبين التلميذة المقصود بالجاذبية

إجراءات تحقيق النواتج من المعلم والمتعلم

التقويم

بيني المقصود بالجاذبية.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

رابط تفاعلي

المهارات المستهدفة

استماع
التدريبات ⃝

 تحدث

األنشطة ⃝

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخرى..............

تفكير

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تعليم الكبيرات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
المرفقات
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+
عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس

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
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير

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
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025

