اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

..............................................

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب ليشببوا رجباالا -أو نسبا فباهمي لبدورهم فبي الحيباة
واعي بعقيدتهم مدافعي عنها وعاملي في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط م نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يبتغي مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يبتغي مصلحة الجماعبة باإلفبادة ممبا يتعلمبه
األفراد لتطوير المجتمع بصورتي :
خببببببببببببببببببببببالل اإلسببببببببببببببببببببببهام فببببببببببببببببببببببي اإلنتببببببببببببببببببببببا والتنميببببببببببببببببببببببة .

أ ) مباشببببببببببببببببببببببرة  :وذلبببببببببببببببببببببب مبببببببببببببببببببببب

ب ) غير مباشرة  :وذل م خالل القضا على األمية ونشر الوعي
لدى جميع أبنا األمة بشكل يضم لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بنا مجتمعاتهم .

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

الفصل الدراسي الثاني

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تمكي العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
تزويدها بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه حتى تلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
تشويقها إلى البحث ع المعرفة وتعويدها التأمل العلمي.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تربيتها على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخا والتعاو وتقدير التبعة وتحمل المسؤولية.
تدريبها على خدمه مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
تعويدها االنتفاع بوقتها في القرا ة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة وتصريف نشاطها بما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقوية وعي الطالبة لتعرف – بقدر سنه – كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والمبادئ الدخيلة.
إعدادها لما يلي هذه المرحلة م مراحل الحياة .

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية)
األسبوع

التاريخ

للصف ( األول متوسط )
مالحظات

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 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

االثني 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 م 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

الثالثا 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

الثالثا 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

معلمة المادة :أ/
.........................................................

الدرس الثام  :مفهوم الحــــوار وأهميته
األربعا والخميس إجازة مطوله
الــدرس التاسع :أركا الحـــــوار
الدرس العاشر :آداب الحـــــوار
الدرس الحادي عشر :الحوار الوطني
األربعا والخميس إجازة مطوله
االختبارات
المشرفة التربوية :
أ................................................/

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

م

إلى

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع
الوحدة
ليوم

التاريخ

الزم المتوقع للوحدة

السادسة

العصر النبوي
المكو (المحتوى)

 4أسابيع

الصف
الهدف

األول

األسبوع
الحصة

إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

 أن تتعرف الطالبة على موقع شبه الجزيرة العربية
 أن توضح الطالبة الحالة السياسية التي كانت سائدة في

الدرس الأول :
شبه الجزيرة
العربية قبل
ظهور الاسلام

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 واالقتصادية في شبه

(
إستراتيجية (من أنا ( )البرجكتر
 +الكرسي الساخن )( +السبورة
القصة)
( )الكتاب
أخرى
( )البطاقات
...................:
( )العروض

(

الجزيرة العربية قبل ظهور االسالم

 أن تشرح الطالبة كيف كانت حياة النبي كله قبل البعثة

الدرس الثاني:
حياة النبي
قبل البعثة

 أن تتعرف الطالبة على نسبه صلى اهلل عليه وسلم
 أن توضح الطالبة مولده صلى اهلل عليه وسلم
 أن تعدد الطالبة أعماله صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة
 أن تفسر الطالبة كيف عصم اهلل نبينا محمد من أفعال
الجاهلية

معلمة المادة :أ/
.........................................................

(
(
(
(

) نمبببببببببببببببباذ
حسية
) أقالم ملونة
) صور
) المسجل
) أفبببببببببببببببببببالم
تعليمية
) أخرى.......

( ) نمبببببببببببببببباذ
حسية
إستراتيجية (من أنا  )( +البرجكتر
العمل الجماعي )( +السبورة ( ) ( )أقالم ملونة
( ) صور
األلعاب واإللغاز) الكتاب
أخرى
( ) المسجل
( )البطاقات
( ) أفبببببببببببببببببببالم
 )( ...................:العروض
تعليمية
( ) أخرى.......

المشرفة التربوية :
أ................................................/

أدا التقويم

( )االختبارات الشفوية
( ) االختببببببببببببببببببببببببببارات
التحريرية
( )المالحظة
( )المناقشة
( )األنشطة
( )التدريبات
( )الواجبات المنزلية
( ) أخبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرى
.........................
........................
( )االختبارات الشفوية
( ) االختببببببببببببببببببببببببببارات
التحريرية
( )المالحظة
( )المناقشة
( )األنشطة
( )التدريبات
( )الواجبات المنزلية
( ) أخبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرى
.........................
........................

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

األخوة المعلمي والمعلمات
هللا او اب ار اكا ُت ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أ تقدم لكم جميع ما يخص ماده االجتماعيات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

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

المرفقات
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

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
+
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حس لجميع الفترات
+
اثرا ات

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخر مجانا
لم هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)م  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذل تسجيل الطلب
إلكترونيا ا ع طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل ع االيميل او الفيدكس لجميع مد المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة ع طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لم هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسابات بنو بإسم "سعد عبدالرحم العتيبي"
==========================
الراجحي
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

129000010006086326718
اي با
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلي
21065828000106
اي با
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
اي با
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940
اي با
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي الفرنسي
K2213000185
اي با
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

بن البالد
900127883010006
اي با
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي با
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن الجزيرة
030680161166001
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

اي با
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن االنما
68202882885000
اي با
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /دراسات اجتماعية أول متوسط

0558396119
0505107025

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

