مادة الدراسات االجتماعية
التعلم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

يا لددددد

سدددددالي

ضدددددا ي

ي دددددعا للدددددا تحقيددددد

يهدددددام نظدددددام المقدددددررات بالمرىلدددددة الثانويدددددة للدددددا لىدددددااه نقلدددددة نوويدددددة ودددددن التعلددددديم الثدددددانوي ب ااوددددد
اآلتن:
 الم ا مة ون تحقي را ن سياسة التعليم ون المملكة العربية ال عودية ن التعليم الثانوي ن ذلك
 تعزيز العقياة اإلسال ية التن ت تقيم بها نظرة الطال ة للكون اإلن ان الحياة ون الانيا اآلخرة.
 تعزيز قيم المواط ة القيم االجتماوية لاى الطال ة.
 الم ا مة ون ل اب المتعلمات القار المالئم ن المعارم المهارات المفياة و تخطيط هجن يراون خصائص الطال ات ون ذه المرىلة.
 ت مية شخصية الطال ة شموليا ً ؛ ت ويع الخ رات التعليمية المقا ة لهما.
 تقلددددديص الهدددددار ودددددن الوقدددددق التكددددداليب ذلدددددك بتقليدددددا ىددددداالت الرسدددددوب التعثدددددر ودددددن الاراسدددددة دددددا يترتددددد وليهمدددددا دددددن دددددكالت نف دددددية اجتماويدددددة
اقتصادية ذلك وام لوادة العام الاراسن ا ال.
 تقليا تر يز واد المقررات الاراسية التن تارسها الطال ة ون الفصا الاراسن الواىا.
 ت ميدددددة قدددددارة الطال دددددة ولدددددا اتخددددداذ القدددددرارات الصدددددحيحة بم دددددتق لها مدددددا يعمددددد قتهدددددا ودددددن نف دددددها يزيدددددا لق الهدددددا ولدددددا المارسدددددة التعلددددديم طالمدددددا
نها تارس ب ا ًء ولا اختيار ا و قاراتها ون المارسة التن تريا ا.
 روع الم توى التحصيلن ال لو ن ن خالل تعويا الطال ة للجاية المواظ ة.
 ل دددددداب الطال ددددددة المهددددددارات ا ساسددددددية التددددددن تمك هددددددا ددددددن ا ددددددتالح تطل ددددددات الحيدددددداة العمليددددددة المه يددددددة ددددددن خددددددالل تقددددددايم قددددددررات هاريددددددة يتطلدددددد
دراستها ن ق ا جميع الطال ات.
ا التعليم ن جا التمكن اإلتقان باستخاام استراتيجيات طرق تعلم ت ووة تتيح للطال ة ورصة ال حث االبتكار التفكير اإلبااون.
 تحقي
 ت ميددددددة المهدددددددارات الحياتيدددددددة للطال دددددددة ثدددددددال الدددددددتعلم الدددددددذاتن هدددددددارات التعدددددددا ن التواصدددددددا العمدددددددا الجمددددددداون التفاودددددددا دددددددع اآلخدددددددرين الحدددددددوار
الم اق ة ق ول الر ي اآلخر ون لطار ن القيم الم تر ة المصالح العليا للمجتمع الوطن.
 تطوير هارات التعا ا ع صادر التعلم المختلفة التق ية الحايثة المعلو اتية توظيفها ايجابيا ون الحياة العملية
 ت مية االتجا ات اإليجابية المتعلقة بح العما المه ن الم تج اإلخالص ون العما االلتزام ب

يتوقع من المتعلم بعد دراسة مناهج المواد االجتماعية في التعليم الثانوي بنظام المقررات بالمملكة العربية السعودية أن:
 .1ي هم ون ب اء شخصيت المؤ ة باهلل ربا ً باإلسالم دي ا ً هجا ً للحياة بمحما (صلا هللا ولي سلم) ن يا ً رسوالً.
 .2ي من قت بمقو ات ا ة اإلسال ية يعزز االنتماء لها يؤ ن بوىاتها ولا اختالم ج اسها لوانها الستعادة جاد ا تحقي سيادتها ون العالم.
 .3يرت ط بتاريخ تها ىضارتها اإلسال ية يفهم سيرة ال ن (صلا هللا ولي سلم) يتخذ ا قا ة ون الحياة ي تفيا ن سير سالو ا الصالحين ون جوان الحياة المختلفة.
 .4يكون لن انا ً صالحا ً لتزم بآداب اإلسالم تعاليم قيم .
 .5يعتز باالنتماء للوطن يت صر بما ل ن جاد وريقة ون ظا الحضارة اإلسال ية يتعرم ولا ا ل ن زايا جغراوية ط يعية اقتصادية يعرم يفية استثمار ا
المحاوظة وليها.
 .6يعم ليمان بم ا ال ورى مارسة الحقوق يلتزم بالواج ات ون ضوء ال ريعة اإلسال ية.
 .7يعن كالت جتمع الثقاوية االجتماوية االقتصادية ي تعا لإلسهام ون ىلها.
 .8يعرم المجتمعات العربية اإلسال ية العالمية يارح الصالت التن تربط بعضها ب عض يعن ىجم التحايات التن تواج ا تين العربية اإلسال ية.
 .9يت صر بقارات استعاادات التن انعم هللا بها ولي ي ميها يوجهها الوجهة المفياة المثمرة.
التن ت اوا ون التكيب ع جتمع بيئت ىيات الم تق لية لموا ة التطور المعرون التق ن.
 .10يتز د ب عض ىقائ المواد االجتماوية فا يمها المالئمة ل
 .11يعن يفية تفاوا اإلن ان ع بيئت التن يعيش ويها اى ت ير ا ب ت ير ا وي الت يا ولا ؤ لية المواطن ون ىمايتها المحاوظة وليها.
 .12ي من قارت ولا التفكير العلمن ون دراسة الظوا ر الط يعية ال رية.
 .13ي من هارات الحر ية العقلية توجيهها نحو استثمار ا ب كا ليجابن.
 .14يقار قيمة العما ب نواو المختلفة ىاجة بالده للا القوى الوط ية العا لة الماربة.
 .15يعن مية االتصاالت الحايثة ر ا ولا اإلن ان ع راواة االلتزام بالم هج الواون ون التعا ا عها.
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توقيع المعلمة

توقيع المايرة

توزيع منهج مادة ( الدراسات االجتماعية )
األسبوع

التاريخ

للصف ( نظام المقررات )
الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الكشوف الجغرافية

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

الحرب العالمية األولى  -الحرب العالمية الثانية

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الواليات المتحدة األمريكية

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

االتحاد األوربي  -روسيا االتحادية  -الصين
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

جامعة الدول العربية  -رابطة العالم اإلسالمي

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

منظمة التعاون اإلسالمي  -منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

هيئة األمم المتحدة  -مجموعة العشرين
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

مالحظات

مقومات الدولة القوية والمؤثرة  -المملكة العربية السعودية :األسس والمقومات

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

المملكة العربية السعودية والقضايا العربية  -المملكة العربية السعودية والقضايا
اإلسالمية  -المملكة العربية السعودية والقضايا الدولية
قضية فلسطين :الموقع والجغرافيا  -الحركة الصهيونية واالنتداب البريطاني -
الموقف العربي من الكيان الصهيوني
االحد اجازة مطولة
العالم العربي :الموقع والجغرافيا  -اإلمكانات البشرية في العالم العربي  -اإلمكانات
االقتصادية في العالم العربي

موضوع الدرس

مقومات الدولة القوية والمؤثرة

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

جهزة ورض ⃝

⃝

مراجعة مفردات المادة بالكتاب
ج مات ⃝

صور ⃝

الحصة
الفصل

لوىات رسو ات ⃝

ولم تعليمن ⃝

راجع د ريات ⃝

خرى .....

ما المقصود بالمقومات؟

الأهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

-1

ن تذ ر الطال ة
قو ات الا لة القوية
ن توضح الطال ة
المقصود بالمقو ات
الحضارية للا لة
القوية
ن ت ين الطال ة
المقو ات ال ياسية
للا لة القوية
ن ت رح الطال ة
المقو ات االقتصادية
للا لة القوية
أدوات التقويم
التقويم الختامي

جهاز ت جيا ⃝

المادة
المكتسبات
والمفردات
الجديدة
نماذج وي ات ⃝

الدراسات االجتماعية مقررات

التاريخ

-2
-3
-4
-5
-6

الأنشطة ( كتاب الطالبة )

 قو ات الا لة القويةل
المقو ات الحضاريةلتتمثا ويما تتمتع ب الا لة ن
اىة اسعة ....
وقع جغراون ؤ ر
المقو ات ال ياسيةلتتمثا ون تمتع الا لة ب ظام
سياسن تقر ...
المقو ات االقتصاديةليتمثا ون تواور الموارد
الط يعية المهمة سائا االنتاج
المقو ات التق يةل
المقو ات الع كريةل
المقو ات الوط ية ل

استراتيجيات التعليم الحديثة

تقويم الهدف

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

○الخرائط الذهنية
○التعلم الذاتي
○التعلم التعاوني

وضحي المقصود
بالمقومات الحضارية
للدولة القوية
بيني المقومات السياسية
للدولة القوية
اشرحي المقومات
االقتصادية للدولة القوية

⃝

○أخرى............
االخت ارات ال فوية ⃝

االخت ارات التحريرية ⃝

المالىظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

الم اق ة ⃝

التاري ات ⃝

الواج ات الم زلية ⃝
ا ن طة ⃝
الواجب المنزلي

خرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصا الاراسن الثانن  1443ـ

نواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المروقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني

+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك 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  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اومال صة ارستن االس وع الواىا  60لاير س عة اسابيع  400لاير
ا رقام ى ابات المؤس ة للمعلمين
–———————————————————
ى ابات ب وح بإسم "سعا و االرىمن العتي ن"
==========================

الراجحن
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------ال ك ا لن
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------ب ك سا ا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

ب ك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------ال ك ال عودي الفرن ن
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------ب ك ال الد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
----------------------------------------------

ال ك ال عودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------ب ك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------ب ك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمك كم طل د سي التحضير الخاص بالمادة ب عار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير
للتواصا و ر الواتس

االتصال تليفونيا ولا اىاي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

