مادة اجتماعيات
الصف األول المتوسط

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية) للصف (األول المتوسط)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

المجموعة الشمسية

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

شكل األرض

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

خطوط الطول ودوائر العرض

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

حركات األرض

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

سطح األرض

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

الحضارات القديمة  -الحضارة اإلسالمية

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

العلوم والمعارف في الحضارة اإلسالمية

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

العمارة والفنون في الحضارة اإلسالمية

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

الجوانب االقتصادية في الحضارة اإلسالمية

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

التخطيط وأهدافه

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

تنظيم الوقت

12

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

13

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول
إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

معلم/ة المادة:

األحــــــــــد
الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/01هـ
1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

المشرف/ة التربوي/ة:

2022/8/28م
2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

إجازة نهاية أسبوع مطولة
بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

الخميــس
األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

مدير/ة المدرسة:

1444/4/16هـ
1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/10م
2022/11/13م
2022/11/24م

ادلرس األول
اجملموعة الشمس ية

قال اهلل تعالى:
الل ْيلِ
َلفِ َّ
خ ِت َ
ض وَا ْ
(إِنَّ فِي خَ ْلقِ السَّمَاوَاتِ وَاْلَْرْ ِ
َليَاتٍ ْلأُولِي اْلَْ ْلبَابِ)
َالنهَارِ َ
و َّ
(( )190آل عمران)

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

االولى

األسبوع

الزمن المتوقع للوحدة

الكون واألرض

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ البرجكتر

• أن تعرف الطالبة اجملموعة الشمسية.
اجملموعة الشمسية

• أن تعدد الطالبة مكوانت اجملموعة الشمسية.
• أن تذ ذ ذ ر الطالب ذ ذذة خص ذ ذذا

وا ذ ذ ذ اجملموع ذ ذذة

الشمسية.
• أن تعرف الطالبة و

األرض.

✓ العصف الذهني +

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة

⃝

نماذج حسية

⃝

⃝√

صور

الكرسي الساخن +
االستقراء

⃝ √ االختبارات التحريرية

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

المسجل

أخرى ...................:

⃝√

⃝ √ البطاقات

⃝ √ العروض

⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........
..........................

⃝

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

الطريقة البنائية – فواز الحربي

المجموعة الشمسية

موضوع الدرس

التمهيد

األهداف السلوكية

أن تعرف الطالبة
المجموعة الشمسية.
أن تعدد الطالبة مكونات
المجموعة الشمسية.
أن تذكر الطالبة خصائص
كواكب المجموعة
الشمسية.
أن تعرف الطالبة كوكب
األرض.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل

املادة

الدراسات االجتماعية
مراجعة مفردات الدرس

التاريخ
احلصة
الفصل

⃝ أجهزة عرض ⃝ جهاز تسجيل ⃝ نماذج وعينات ⃝ مجسمات ⃝ صور ⃝ لوحات ورسومات ⃝ فلم تعليمي ⃝ مراجع ودوريات ⃝ أخرى .....

ﺱ

مم تتكون المجموعة الشمسية؟
احملتوى وعرض الدرس

المجموعة الشمسية
جزء من النظام الكوني الذي أوجده اهلل سبحانه وتعالى وجعل
لكل جرم منه مدارا أي فلكا محددا يسير فيه قال تعالى ( هو الي
خلق الليل والنهار ولشمس والقمر كل في فلك يسبحون )
مكونات المجموعة الشمسية:
 -1نجم واحد وهو الشمس
 -2عدد من الكواكب تدور حول الشمس منها كوكب
االرض
 -3عدد من التوابع تسمى أقمارا
 -4أجسام كونية مثل الكويكبات ،الشهب ،النيازك
تعريف الشمس:
نجم غازي ملتهب يشع حرارة وضياء يدور حولها عدد من
الكواكب
تعريف الكواكب:
اجسام كروية صلبة معتمة تستمد من الشمس الحرارة والضياء
خصائص كواكب المجموعة الشمسية
 -1تستمد من الشمس الحرارة والضوء
 -2تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق
 -3جميعها ذات شكل كروي
 -4تدور كلها حول الشمس
كوكب األرض :كوكب األرض وسطا بين كواكب المجموعة
الشمسية
⃝ االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية ⃝ المالحظة ⃝ المناقشة
متابعة حل أنشطة الكتاب

األنشطة ( كتاب الطالب )

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
نشاط
ما أ ً كبر كواكب
المجموعة الشمسية
حجما؟
........................
........................

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

تقويم اهلدف

عرفي المجموعة
الشمسية.
عددي مكونات المجموعة
الشمسية.
اذكري خصائص كواكب
المجموعة الشمسية.
عرفي كوكب األرض.

⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية ⃝ أخرى ..............
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

طريقة البطاقات – فواز الحربي

اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ

االولى

الكفاية األساسية للدرس:

أن تعدد الطالبة مكونات
المجموعة الشمسية.
أن تذكر الطالبة خصائص
كواكب المجموعة الشمسية.
أن تعرف الطالبة كوكب
األرض.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعينات المنزلية:

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

أن تعرف الطالبة المجموعة
الشمسية.

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

المجموعة الشمسية

التعرف على مكونات المجموعة الشمسية .

األهداف

التهيئة

الدرس

المجموعة الشمسية
جزء من النظام الكوني الذي أوجده اهلل سبحانه وتعالى وجعل لكل جرم منه
عرفي المجموعة
مدارا أي فلكا محددا يسير فيه قال تعالى ( هو الي خلق الليل والنهار
الشمسية.
ولشمس والقمر كل في فلك يسبحون )
مكونات المجموعة الشمسية:
 -1نجم واحد وهو الشمس
 -2عدد من الكواكب تدور حول الشمس منها كوكب االرض
عددي مكونات
 -3عدد من التوابع تسمى أقمارا
المجموعة الشمسية.
 -4أجسام كونية مثل الكويكبات ،الشهب ،النيازك
تعريف الشمس:
نجم غازي ملتهب يشع حرارة وضياء يدور حولها عدد من الكواكب
تعريف الكواكب:
اذكري خصائص
اجسام كروية صلبة معتمة تستمد من الشمس الحرارة والضياء
كواكب المجموعة
خصائص كواكب المجموعة الشمسية
الشمسية.
 -1تستمد من الشمس الحرارة والضوء
 -2تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق
 -3جميعها ذات شكل كروي
 -4تدور كلها حول الشمس
عرفي كوكب األرض.
كوكب األرض :كوكب األرض وسطا بين كواكب المجموعة الشمسية
أنشطة الدرس من كتاب الطالبة

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
كتاب النشاط
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي

الوحدة
تمهيد

لى
االو ى

ضى
الكونىواألر ى

العنوان

عريفىاجملموعةىالشمسي ىة ى؟ ى

الفترة الزمنية :من ......................إلى......................

الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة:
األهداف العامة :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
❖ تذكر عالقة األرض بالمجموعة الشمسية.
❖ تبين خطوط الطول ودوائر العرض.
❖ تشرح حركات األرض وما ينتج عنها.
❖ توضح أشكال سطح األرض.

األسئلة األساسية:

األفكار الكبرى (األفهام الباقية):
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على الكون
واألرض.
ستفهم المتعلمات:
❖ المجموعة الشمسية واألرض
❖ شكل األرض
❖ خطوط الطول ودوائر العرض
❖ حركات األرض
❖ أشكال سطح األرض

السؤال األول :ما هي مكونات المجموعة الشمسية؟
السؤال الثاني :ما المقصود بخطوط الطول ودوائر
العرض؟
السؤال الثالث :ما هي أسباب حدوث الفصول األربعة؟

ستعرف المتعلمات:
•
•
•
•
•

المجموعة الشمسية واألرض
شكل األرض
خطوط الطول ودوائر العرض
حركات األرض
أشكال سطح األرض

ستكون المتعلمات قادرات على:






ستقوم المتعلمات بما يأتي:









المناقشة والحوار.
كتابة البحث.
عمل مطوية.
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط.
حل أوراق العمل.
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات.

توضيح المجموعة الشمسية ،خصائص كواكب المجموعة
الشمسية.
بيان شكل األرض.
معرفة خطوط الطول ،دوائر العرض.
ذكر نتائج حركات األرض.
معرفة أشكال سطح األرض.

ستقوم المعلمة بما يأتي:
•
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد.
تحدد إستراتيجية التدريس (تعلم تعاوني – طريقة إلقائية –
تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد).
قراءة نموذجية للنصوص.
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المهمات األدائية:
*عمل أبحاث من االنترنت عنىشكل األرض.
*أن تحضر الطالبات قصة توضح أشكال سطح األرض.
المحكات الرئيسية:
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات.
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي.
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد (مبتدئ  -نام – كفء – متميز).
أدلة أخرى:
من خالل األدلة التالية:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم:
األنشطة التعليمية:
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام.
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي:
من خالل العمل على شكل مجموعيات تعاونيية وبعيد عيرض أهيداف الوحيدة ،أطليب مين الطالبيات
توضيح مكونات المجموعة الشمسية.
أقييدم للطالبييات عييرض بييور بوينييت عيين شييكل األرض ،أطلييب ميين الطالبييات قييراءة العييرض جيييدا
ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتوضييح شيكل األرض ميع توضييح الهيدف
منه ومبرراته.
أقدم للطالبيات مطويية عين خطيوط الطيول ودوائير العيرض ،اطليب مين الطالبيات قيراءة المطويية
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بيين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن خطوط الطول ودوائر العرض.
أطلييب ميين الطالبييات جمييع معلومييات عيين حركييات األرض ويييتم ذلييك ميين خييالل االسييتعانة بشييبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صييير ال يزييد
عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصييرة عين سيطح األرض ميع توضييح الهيدف مين كتابية المقالية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها.
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح خطوط
الطول ودوائر
العرض

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

(المييهمة األدائييية)
اسم الوحدة :الكون واألرض
الصف :األول المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن الكون واألرض عن:
(المجموعة الشمسية – شكل األرض –خطوط الطول ودوائر العرض)

هي

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك :صحفية.
الهدف :توظيف الدروس الليوية.
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ.
أنت :صحفية متميزة.
وظيفتك :تنفيذ المقالة والملصق.
طالبات المدرسة أو المجتمع.
السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق المقرر العلمي.

الجمهور
الموقف
الناتج
واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق.
واليرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق.
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية.
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي.

جدول تنظيم التدريس
المكون
(الموضوع)

اليوم

التاريخ

❖ المجموعة الشمسية

14 / /هـ

❖ شكل األرض

14 / /هـ

❖ خطوط الطول
ودوائر العرض
❖ حركات األرض

14 / /هـ
14 / /هـ

❖ سطح األرض

14 / /هـ

❖ تقويم الوحدة الثانية

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

مسرد مادة:

الدراسات االجتماعية
الكون واألرض

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

للصف:

المكون

األول المتوسط
األسروع

التاريخ

الهدف ( المحتوى )

إستراتيجية التعلم النشط









اجملموعة
الشمسية

•
•
•
•

أن تعرف الطالبة اجملموعة الشمسية.
أن تعدد الطالبة مكوانت اجملموعة الشمسية.
أن تذكر الطالبة خصائص كواكب اجملموعة الشمسية.
أن تعرف الطالبة كوكب األرض.

الفصل الدراسي:

األول

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصا
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاو -شارك










حل المشكالت
االستنتا
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلول الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتا
عالقات األرقام
التوضيح








اإلجرا ات

األصالة
الطالقة
التطريق
التذكر
المرونة
.................

 كتال الطالرة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أدا التقويم

 اخترار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اخترار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

مهارات التفكير







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

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتا
عالقات األرقام
التوضيح

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








األصالة
الطالقة
التطريق
التذكر
المرونة
.................

مديرة المدرسة :أ................................. /

استراتيجيات الليزر

المجموعة الشمسية

موضوع الدرس

تقنيات التعلم والوسائل

األهداف السلوكية

أن تعرف الطالبة
المجموعة الشمسية.
أن تعدد الطالبة مكونات
المجموعة الشمسية.
أن تذكر الطالبة خصائص
كواكب المجموعة
الشمسية.
أن تعرف الطالبة كوكب
األرض.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
التمهيد

املادة

الدراسات االجتماعية
مراجعة مفردات الدرس

التاريخ
احلصة
الفصل

⃝ أجهزة عرض ⃝ جهاز تسجيل ⃝ نماذج وعينات ⃝ مجسمات ⃝ صور ⃝ لوحات ورسومات ⃝ فلم تعليمي ⃝ مراجع ودوريات ⃝ أخرى .....

ﺱ

مم تتكون المجموعة الشمسية؟
احملتوى وعرض الدرس

المجموعة الشمسية
جزء من النظام الكوني الذي أوجده اهلل سبحانه وتعالى وجعل
لكل جرم منه مدارا أي فلكا محددا يسير فيه قال تعالى ( هو الي
خلق الليل والنهار ولشمس والقمر كل في فلك يسبحون )
مكونات المجموعة الشمسية:
 -1نجم واحد وهو الشمس
 -2عدد من الكواكب تدور حول الشمس منها كوكب
االرض
 -3عدد من التوابع تسمى أقمارا
 -4أجسام كونية مثل الكويكبات ،الشهب ،النيازك
تعريف الشمس:
نجم غازي ملتهب يشع حرارة وضياء يدور حولها عدد من
الكواكب
تعريف الكواكب:
اجسام كروية صلبة معتمة تستمد من الشمس الحرارة والضياء
خصائص كواكب المجموعة الشمسية
 -1تستمد من الشمس الحرارة والضوء
 -2تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق
 -3جميعها ذات شكل كروي
 -4تدور كلها حول الشمس
كوكب األرض :كوكب األرض وسطا بين كواكب المجموعة
الشمسية
⃝ االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية ⃝ المالحظة ⃝ المناقشة
متابعة حل أنشطة الكتاب

األنشطة ( كتاب الطالب )

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
نشاط 1
ما أ ً كبر كواكب
المجموعة الشمسية
حجما؟
........................
........................

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

تقويم اهلدف

عرفي المجموعة
الشمسية.
عددي مكونات المجموعة
الشمسية.
اذكري خصائص كواكب
المجموعة الشمسية.
عرفي كوكب األرض.

⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية ⃝ أخرى ..............
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

طريقة التعلم النشط الجديد
المادة – الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس
المجموعة الشمسية
مم تتكون المجموعة الشمسية؟

الدراسات االجتماعية 1م

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

األحد

عرفي المجموعة الشمسية.

الواجبات املنزلية

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

عددي مكونات المجموعة الشمسية.

تقويم بنائي

أن تعرف الطالبة المجموعة
الشمسية.
أن تعدد الطالبة مكونات المجموعة
الشمسية.
أن تذكر الطالبة خصائص كواكب
المجموعة الشمسية.
أن تعرف الطالبة كوكب األرض.

المجموعة الشمسية
جزء من النظام الكوني الذي أوجده اهلل سبحانه وتعالى وجعل لكل جرم منه مدارا أي
فلكا محددا يسير فيه قال تعالى ( هو الي خلق الليل والنهار ولشمس والقمر كل في فلك
يسبحون )
مكونات المجموعة الشمسية:
 -1نجم واحد وهو الشمس
 -2عدد من الكواكب تدور حول الشمس منها كوكب االرض
 -3عدد من التوابع تسمى أقمارا
 -4أجسام كونية مثل الكويكبات ،الشهب ،النيازك
تعريف الشمس:
نجم غازي ملتهب يشع حرارة وضياء يدور حولها عدد من الكواكب
تعريف الكواكب:
اجسام كروية صلبة معتمة تستمد من الشمس الحرارة والضياء
خصائص كواكب المجموعة الشمسية
 -1تستمد من الشمس الحرارة والضوء
 -2تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق
 -3جميعها ذات شكل كروي
 -4تدور كلها حول الشمس
كوكب األرض :كوكب األرض وسطا بين كواكب المجموعة الشمسية

التقويم

اذكري خصائص كواكب المجموعة
الشمسية.

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلم واملتعلمة

على ماذا تشتمل الجوانب االقتصادية؟

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :
نشاط إثرائي

اخلربات السابقة

الثالثاء

الخميس

عرفي كوكب األرض.

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

❑تحدث
األنشطة ⃝

❑قراءة
الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة

❑تفكير

أخرى..............

بطاقة التخطيط اليومي ملقرر الدراسات االجتماعية

 ...........................التاريخ

اليـوم
الوحـدة الكون واألرض


/
الموضوع



/

الصف

14هـ

المجموعة الشمسية




أول متوسط


األهداف التدريسية المقترحة من قبل المعلمة
يتوقع من المتعلمة أن
1
2
3
4
5
6

تعرف المجموعة الشمسية.
تعدد مكونات المجموعة الشمسية.
تذكر خصائص كواكب المجموعة الشمسية.
تعرف كوكب األرض.

اإلستراتيجيات المنفذة أثناء عملية التعلم
 عمليـات العلـم 
 التعلم التعاوني 

 التدريس التبادلي

 لعـب األدوار





 الرسوم الكرتونية

 أخرى





مهارات التفكير المنفذة أثناء عملية التعلم
القيمة المراد غرسها لدى الطالبات -:التعرف على المجموعة الشمسية
مهارات التفكير األساسية ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 المقارنة
 االستنتاج

 المالحظة
 الربط

 التطبيق

 الوصف
 التصنيف






مهارات التفكير الناقد ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 اإلستقراء

 االستنباط

 إصدار االحكام

 التعرف على االخطاء

 تمييز الحقائق عن اآلراء

 تحري المصادقية




 األصالة

 التوسع

مهارات التفكير اإلبداعي ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 المرونة

 الطالقة

 مهارة التفكير العلمي (حل المشكالت )

أنشطة التعلم المصاحبة للتعلم
الكتاب المدرسي
صــــ
صــــ

مُعد من قبل المعلمة

رقم 49
رقم
الوسائل وتقنيات التعلم المستخدمة أثناء عملية التعلم

 برنامج حاسوبي
 عرض مرئي

 خريطة جغرافية



 الكرة األرضية


 خريطة تاريخية

 نماذج ...........................................




المعلومات اإلثرائية للدرس
نبذة مختصرة عن المعلومة

المرجع

المجموعة الشمسية جزء من النظام الكوني الذي أوجده اهلل سبحانه وتعالى وجعل لكل جرم منه مدارا يسير فيه
مكونات المجموعة الشمسية:
تعريف الشمس:
نجم غازي ملتهب يشع حرارة وضياء يدور حولها عدد من الكواكب
تعريف الكواكب:
اجسام كروية صلبة معتمة تستمد من الشمس الحرارة والضياء
خصائص كواكب المجموعة الشمسية كوكب األرض :كوكب األرض وسطا بين كواكب المجموعة الشمسية

كتاب الطالبة

المهمات األدائية لتقويم المتعلمات
الورقة والقلم
 أنشطة الكتاب المدرسي
 كراس النشاط

 التقديم

 المقال

 المناظرة

 منظمات بيانية



 العرض الشفوي

 العرض العملي

 المشروع





المالحظات على
الكتاب المدرسي

سطر .........صـ...........

المالحظة:

:
المرجع

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة

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

مادة الدراسات االجتماعية للصف األول املتوسط

الفصل الدراسي األول

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

االســم:

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

الفصل:

أول/

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

الدرس:
الوحدة:
المجموعة الشمسية
االولى
سجل أسماء الكواكب حسب بعدها عن الشمس في الشكل اآلتي:

ما مكونات المجموعة الشمسية؟
............................................................. .........................
...................................................................................

تقع المجموعة الشمسية في مجرة العقرب

(

)

يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية  8كواكب

(

)

يعتبر كوكب المشترى أكبر الكواكب حج ًما

(

)

متفوق

متقدم

متمكن

غير مجتاز

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

معلم المادة....................................... /

القائد التربوية....................................... /

أسعار مادة االجتماعيات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

