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

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

المادة  /دراسات اجتماعية – التعليم الثانوي ( نظام المقررات )

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

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

الواليات المتحدة األمريكية
االتحاد األوربي  -روسيا االتحادية  -الصين
األربعاء والخميس إجازة مطوله
جامعة الدول العربية  -رابطة العالم اإلسالمي
منظمة التعاون اإلسالمي  -منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

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

مالحظات

مقومات الدولة القوية والمؤثرة  -المملكة العربية السعودية :األسس والمقومات

هيئة األمم المتحدة  -مجموعة العشرين
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

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
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التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

الهدف



القوى المؤثرة
في العالم

المملكة العربية
السعودية:
األسس
والمقومات

 3أسابيع

الصف

المملكة العربية السعودية والعالم

المكون (المحتوى)

األسبوع
الحصة

إستراتيجية التدريس

أن تذكر الطالبة مقومات الدولة القوية

المعينات التعليمية

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

 المساجلة الحلقية +
 أن توضح الطالبة المقصود بالمقومات الحضارية للدولة القوية
خرائط المفاهيم +
تدوين المالحظات
 أن تبين الطالبة المقومات السياسية للدولة القوية
أخرى ...................:
 أن تشرح الطالبة المقومات االقتصادية للدولة القوية

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض



أن تحدد الطالبة موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي



أن تذكر الطالبة أهم المقومات التي تبرز مكانة المملكة.

 المراسل المتنقل +
للعالم.
االستقراء  +حلقة
 أن توضح الطالبة األسس والمبادئ التي قامت عليها المملكة
الحكيم
العربية السعودية.
أخرى ...................:
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........

أداء التقويم

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................

⃝√
⃝√
⃝√
⃝√
⃝√

االختبارات الشفوية
االختبارات التحريرية
المالحظة ⃝ √ المناقشة
األنشطة ⃝ √ التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................

⃝

⃝
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األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
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+
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

المادة  /دراسات اجتماعية – التعليم الثانوي ( نظام المقررات )

)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
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
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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
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---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
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اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------
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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:
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0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

