الدراسات االجتماعية
التعلم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

يا لددددد

دددددالي

ضدددددا ين

ي دددددعا للدددددا حقيددددد

يهددددددم نظدددددام المقدددددررات بالمرىلدددددة الثانويدددددة للدددددا لىدددددداه نقلدددددة نوويدددددة ودددددن التعلددددديم الثدددددانوي ب داوددددد
اآل ن:
 الم ا مة ون حقي را ن يا ة التعليم ون المملكة العربية ال عودية ن التعليم الثانوي ن ذلك
 عزيز العقيدة اإل ال ية التن تقيم بها نظرة الطال ة للكون اإلن ان الحياة ون الدنيا اآلخرة.
 عزيز قيم المواطنة القيم االجتماوية لدى الطال ة.
 الم ا مة ون ل اب المتعلمات القدر المالئم ن المعارم المهارات المفيدة و خطيط نهجن يراون خصائص الطال ات ون ذه المرىلة.
 نمية شخصية الطال ة شموليا ً ؛ نويع الخ رات التعليمية المقد ة لهما.
 قلددددديص الهددددددر ودددددن الوقدددددق التكددددداليب ذلدددددك بتقليدددددا ىددددداالت الر دددددوب التعثدددددر ودددددن الدرا دددددة دددددا يتر ددددد وليهمدددددا دددددن شدددددكالت نف دددددية اجتماويدددددة
اقتصادية ذلك ودم لوادة العام الدرا ن ا ال.
 قليا ر يز ودد المقررات الدرا ية التن در ها الطال ة ون الفصا الدرا ن الواىد.
 نميدددددة قددددددرة الطال دددددة ولدددددا ا خددددداذ القدددددرارات الصدددددحيحة بم دددددتق لها مدددددا يعمددددد قتهدددددا ودددددن نف دددددها يزيدددددد لق الهدددددا ولدددددا المدر دددددة التعلددددديم طالمدددددا
نها درس بنا ًء ولا اختيار ا و قدرا ها ون المدر ة التن ريد ا.
 روع الم توى التحصيلن ال لو ن ن خالل عويد الطال ة للجدية المواظ ة.
 ل دددددداب الطال ددددددة المهددددددارات ا ا ددددددية التددددددن مكنهددددددا ددددددن ا ددددددتالح تطل ددددددات الحيدددددداة العمليددددددة المهنيددددددة ددددددن خددددددالل قددددددديم قددددددررات هاريددددددة يتطلدددددد
درا تها ن ق ا جميع الطال ات.
د التعليم ن جا التمكن اإل قان با تخدام ا ترا يجيات طرق علم تنووة تيح للطال ة ورصة ال حث االبتكار التفكير اإلبداون.
 حقي
 نميددددددة المهدددددددارات الحيا يدددددددة للطال دددددددة ثدددددددال الدددددددتعلم الدددددددذا ن هدددددددارات التعدددددددا ن التواصدددددددا العمدددددددا الجمددددددداون التفاودددددددا دددددددع اآلخدددددددرين الحدددددددوار
المناقشة ق ول الر ي اآلخر ون لطار ن القيم المشتر ة المصالح العليا للمجتمع الوطن.
 طوير هارات التعا ا ع صادر التعلم المختلفة التقنية الحديثة المعلو ا ية وظيفها ايجابيا ون الحياة العملية
 نمية اال جا ات اإليجابية المتعلقة بح العما المهنن المنتج اإلخالص ون العما االلتزام ب

يتوقع من المتعلم بعد دراسة مناهج المواد االجتماعية في التعليم الثانوي بنظام المقررات بالمملكة العربية السعودية أن:
لم) ن يا ً ر والً.
 .1ي هم ون بناء شخصيت المؤ نة باهلل ربا ً باإل الم دينا ً نهجا ً للحياة بمحمد (صلا هللا ولي
 .2ينمن قت بمقو ات ا ة اإل ال ية يعزز االنتماء لها يؤ ن بوىد ها ولا اختالم جنا ها لوانها ال تعادة جاد ا حقي ياد ها ون العالم.
لم) يتخذ ا قد ة ون الحياة ي تفيد ن ير الونا الصالحين ون جوان الحياة المختلفة.
 .3ير ط بتاريخ تها ىضار ها اإل ال ية يفهم يرة الن ن (صلا هللا ولي
 .4يكون لن انا ً صالحا ً لتزم بآداب اإل الم عاليم قيم .
 .5يعتز باالنتماء للوطن يت صر بما ل ن جاد وريقة ون ظا الحضارة اإل ال ية يتعرم ولا ا ل ن زايا جغراوية ط يعية اقتصادية يعرم يفية ا تثمار ا
المحاوظة وليها.
 .6يعم ليمان بم د الشورى مار ة الحقوق يلتزم بالواج ات ون ضوء الشريعة اإل ال ية.
 .7يعن شكالت جتمع الثقاوية االجتماوية االقتصادية ي تعد لإل هام ون ىلها.
 .8يعرم المجتمعات العربية اإل ال ية العالمية يدرح الصالت التن ربط بعضها ب عض يعن ىجم التحديات التن واج ا تين العربية اإل ال ية.
 .9يت صر بقدرا ا تعدادا التن انعم هللا بها ولي ينميها يوجهها الوجهة المفيدة المثمرة.
 .10يتز د ب عض ىقائ المواد االجتماوية فا يمها المالئمة ل ن التن اود ون التكيب ع جتمع بيئت ىيا الم تق لية لموا ة التطور المعرون التقنن.
ير ا وي الت يد ولا ؤ لية المواطن ون ىمايتها المحاوظة وليها.
 .11يعن يفية فاوا اإلن ان ع بيئت التن يعيش ويها دى ير ا ب
 .12ينمن قدر ولا التفكير العلمن ون درا ة الظوا ر الط يعية ال شرية.
 .13ينمن هارا الحر ية العقلية وجيهها نحو ا تثمار ا بشكا ليجابن.
 .14يقدر قيمة العما ب نواو المختلفة ىاجة بالده للا القوى الوطنية العا لة المدربة.
 .15يعن مية اال صاالت الحديثة ر ا ولا اإلن ان ع راواة االلتزام بالمنهج الواون ون التعا ا عها.
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وقيع المعلمة

وقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( الدراسات االجتماعية )
األسبوع

التاريخ

للصف ( نظام المقررات )
الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 143/5/5هـ

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

المادة  -الصب
التهيئة التمهيد
صادر التعلُّم
(الو ائا التعليمية)
ا ترا يجية التعلم
النشط

درا ات اجتماوية
قررات

الدرس

اليوم

قو ات الد لة القوية المؤ رة

ا المقصود بالمقو ات؟
 راق
شرائح للكتر نية
ورض رئن
 ورة ذ ية
 جارب وملية  قطع الورق الفلين
 تاب الطال
نشاط

ا ىد

ا ربعاء

التاريخ
الحصة
الفصا

 ورز المفا يم  وواد المثلجات  التدريس الت ادلن  الق عات ال ق  الم ابقات 
الرؤ س المرقمة  خرى ... ...

ئلة ال طاقات  وكر-ز اج-شارح  ال طاقات المر ىية 

اشرىن المقو ات االقتصادية للد لة القوية
ا تماع

قويم ق لن

علو ة ل راءي
الواج ات المنزلية
نشطة لب اإلنجاز

الرجوع للا صادر ال حث جمع علو ات ل راءي ون الدرس
ىا ئلة قويم الدرس ا نشطة المصاى ة
نفيذ ىقي ة اإلنجاز

رابط فاولن

ضحن المقصود بالمقو ات
الحضارية للد لة القوية

قويم بنائن

ن ذ ر الطال ة قو ات الد لة
القوية
ن وضح الطال ة المقصود
بالمقو ات الحضارية للد لة
القوية
ن ين الطال ة المقو ات
ال يا ية للد لة القوية
ن شرح الطال ة المقو ات
االقتصادية للد لة القوية

قوم بتصنفن الطال ات للا اله جمووات تقاربة الم توى م طرح
وليهن ال ؤال التالنل (ورون المقصود بالمقو ات ).قوم المجمووات
بالت اىث ويما بينهن بغرض التوصا إلجابة دقيقة لل ؤال حا النقاش ولا
ن ختار ا جمووة طال ة عينة قوم بد ر قائدة المجمووة التن تولن
اإلجابة ولا ال ؤال بالنيابة ون المجمووة قوم بتوضيح اإلجابة الصحيحة
لل ؤال حديد المجمووة ا وضا الثناء وليها.
تعين بمجمووة ن الشرائح التعليمية التن عرض بوا طة جهاز
ال ر جكتور ضح بها قو ات الد لة القوية قوم بمناقشة العرض
حتويا ع الطال ات نت لمدى ل تيعاب الطال ات للمادة العلمية
المعر ضة ىتا د ن مام ل تيعابهن ىتا لو طل ا ر لوادة العرض
رة خرى.
ج للطال ات ال ؤال التالن ل ( ا المقو ات الحضارية للد لة القوية) قوم
تمر بحيث دوم المفا يم
بالتعلي ولا اإلجابات بشكا تواصا
قاً قوم بتحية
الصحيحة بشكا يحق ا دام التربوية الموضووة
الطال ات المجتهدات المتفاوالت نهن.
با تخدام جمووات الطال ات ال اب صنيفها لفهن بالتعا ن ويما بينهن
بغرض ناقشة وضيح المقو ات االقتصادية للد لة القوية قوم بمتابعة
المجمووات وملها تابعة دقيقة م ناقشة ا جمووة ويما وصلق للي
حديد وضا المجمووات.

التقويم

بينن المقو ات ال يا ية للد لة
القوية

قويم ختا ن

نوا ج التعلم المخطط لها (ا دام)

لجراءات حقي النوا ج ن المعلمة المتعلم

نشاط ل رائن

الخ رات ال ابقة

اال نين

الثال اء

الخميس

اذ ري قو ات الد لة القوية
الر ابط التفاولية بالكتاب المدر ن
المهارات الم تهدوة

 حده

قراءة

 تابة

 فكير

ا خوة المعلمين المعلمات
ال الم وليكم رىمة هللا بر ا
ي ر ؤ

ة التحاضير الحديثة

www.mta.sa
ن قدم ا ا يخص حاضير نا ج المقررات
للفصا الدرا ن الثانن  1443ـ

نواع التحاضير
ىدات شر ع الملك و دهللا  +اال ترا يجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة ال نائية  +الم رد

المروقات
ور ض بوربوينق لجميع در س المادة
+
راق ومـــا خاصـة بالمـادة لجميع الدر س

+
الكتاب االلكتر نن
+
جا تابعة
+
ىا ا ئلة الكتاب
+
فا يم

خرائط
+

شرح تميز بالفيديو لجميع در س المنهج
+
جا انجاز علمة

التوصيا للرياض الخرج جانا
لمن م خارج دينة الرياض يضام قيمة االر الية  50لاير للفيد س
) ن  48اوة الا  72اوة (

يمكنكم ذالك

جيا الطل

للكتر نيا ً ون طري الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يمكننا التوصيا ون االيميا ا الفيد س لجميع دن المملكة
ى

طل كم ) ن دي _ ط اوة لونة _ ط اوة وادية (
ايميا الم يعات
T@mta.sa
عر المادة ولا ن دي  50لاير
عر المادة ون طري االيميا  20لاير
عر المادة ع ال ن دي ط اوة وادية  80لاير
عر المادة ع ال ن دي ط اوة لونة  120لاير

لمن م خارج دينة الرياض يضام قيمة االر الية  50لاير للفيد س الم تعجا
اومال نصة در تن اال وع الواىد  60لاير
نا رقام ى ابات المؤ

عة ا ابيع  400لاير

ة للمعلمين

–———————————————————

ى ابات بنوح بإ م " عد و دالرىمن العتي ن"
==========================
الراجحن
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------ال نك ا لن
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك ا ا
8001852539

اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------ال نك ال عودي الفرن ن
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك ال الد

900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------ال نك ال عودي لإل تثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
----------------------------------------------

بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طل د

ي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير

للتواصا و ر الوا س

اال صال ليفونيا ولا اىدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

