مادة الجتماعيات
الصف الثاني المتوسط

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

األسبوع الحد الثنين الثالثاء الربعاء الخميس
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بداية الدراسة للفصل الول
إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

معلم/ة المادة:

األحــــــــــد
الخميـــــــس
الحد والثنين

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

المشرف/ة التربوي/ة:

الدولة األموية وأبرز خلفائها
الدولة األموية وأبرز خلفائها
امتداد الدولة األموية وجهودها في نشر اإلسالم
نهاية الدولة األموية
الدولة العباسية وأبرز خلفائها
امتداد الدولة العباسية
نهاية الدولة العباسية
الدولة العثمانية
األقاليم الجغرافية
الخريطة الطبوغرافية
الخريطة الطبوغرافية
مراجعة عامة
الختبارات
2022/8/28م
2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

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

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

الدرس األول

الدولة األُ َموِيَّة وأبرز خلفائها
( 132 - 41هـ)

نشأة الدولة األموية
قال صلى اهلل عليه وسلم( :الخالفة في أمتي ثالثون
سنة ،ثم ملك بعد ذلك) (سنن الترمذي).
بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم
باستشهاد الخليفة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه
على يد الخوارج في أواخر سنة  40هـ ،بايع أهل
العراق ابنَه الحسن رضي اهلل عنه بالخالفة ،واستمر
فيها مدة قصيرة.

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

الدولة األموية
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

 البرجكتر

• أن حتدد الطالبة اتريخ قيام الدولة األموية
قيام الدولة األموية
وأبرز خلفاءها

• أن تذكر الطالبة اسم مؤسس الدولة األموية

✓ تدوين المالحظات +
االستقراء +
الكرسي الساخن

• أن تعدد الطالبة أبرز خلفاء الدولة األموية

أخرى ...................:

• أن تعلل الطالبة تسميتها ابلدولة األموية

• أن تذكر الطالبة نبذة خمتصرة عن أهم خلفاء بين أمية
• أن تقدر الطالبة أمهية دراسة التاريخ اإلسالمي

 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

الطريقة البنائية فواز الحربي

الدولةاألموية وأبرز خلفاءها

موضوع الدرس

التمهيد

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل

املادة

 Oأجهزة عرض

ﺱ

 Oجهاز تسجيل  Oنماذج وعينات

األهداف السلوكية

أن تحدد الطالبة تاريخ قيام
الدولة االموية
ان تذذذذال الطالبذذذذة ا ذذذذ
مؤ س الدولة االموية
أن تعلذذا الطالبذذة تهذذ ي ا
بالدولة األموية
أن تعدد الطالبة أب ز خلفاء
الدولة االموية

شأ الدولة األموية
شأت الدولة األموية ام  41ه م خا ً دمشق اص ة ل ا،
وذلك بعد اية ص الخالفة ال اشد ال ي لا ت م لزلا
ال دينة ال نور  ،فكيف شأت الدولة األموية؟
ومم مؤ ه ا وأب ز خلفائ ا؟ وما أل أ ال ؟
أب ز خلفاء الدولة األموية
معاوية بم أبي فيان ولد ب كة قبا لج النبي صلى اهلل
نة ولان أحد ل اب النبي صلى
ليه و ل بخ س ش
اهلل ليه و ل – ج ع لل ة ال هل يم و ا لى ا ق ار
الدولة اإل المية – توفى بدمشق ام  60لذ
بد ال لك بم م وان  :ولد في ال دينة نة  26لذ وتولى
الخالفة بعد وفا أبيه نة  65لذ
الوليد بم بد ال لك  :ولد في خالفة معاوية بم أبي فيان
وال هب مم أبيه لثي ا مم الصفات الهيا ية – توفى
بدمشق ام 96لذ
بم بد العزيز  :ولد في ال دينة نة 61لذ-جاء
الخالفة دون أن يهعى إلي ا وي صا هبه مم ج ة أمه
بع بم الخطاب – توفى نة 101لذ

ان تقذذذدر الطالبذذذة ال يذذذة
درا ة ال يخ اإل المي
أدوات التقويم
التقويم الختامي

مراجعة المفردات الجديدة

احلصة
الفصل

 Oمجسمات  Oصور  Oلوحات ورسومات  Oفلم تعليمي  Oمراجع ودوريات  Oأخرى .....

لماذا سمي عام 41هـ بعام الجماعة ؟
احملتوى وعرض الدرس

ان تذذذذال الطالبذذذذة بذذذذا
ذذم ال ذ خلفذذاء
مخ ص ذ
بني أمية

الدراسات االجتماعية

التاريخ

األنشطة ( كتاب الطالبة )

○حا ال شكالت
○االل شاف واال قصاء

حذذددت تذذاريخ قيذذام الدولذذة
االموية
اذل ت ا مؤ س الدولة
االموية

○الخ ائط الالنية

للذذذي ل هذذ ي ا بالدولذذذة
األموية
ددت أبذ ز خلفذاء الدولذة
االموية

○العصف الالني
تابع أ شطة الدرس مم
الك اب

 Oاالختبارات الشفوية  Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة  Oالمناقشة
متابعة حل أنشطة الكتاب

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

تقويم اهلدف

○ال عل الااتي
○ال عل ال عاو ي
○أخ ى............

اذل ت با مخ صذ
ال خلفاء بني أمية
رقابة ذاتية

 Oالتدريبات  Oاألنشطة  Oالواجبات المنزلية  Oأخرى ..............
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

ذم

طريقة البطاقات فواز الحربي

اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

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

األولى

الدرس
قيام الدولةاألموية وأبرز
خلفاءها

الكفاية األساسية للدرس :لماذا سمي عام 41هـ بعام الجماعة ؟
اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

األهداف

ةشأ طا وار طألمو ر
أن تحدد ا طالبا ددر تددب
ةشأت طا وار طألمو ر عبم  41ه ماخ ً امشق عبصتر ا ب ،وذاك بع
قيبم طا وار طالمو ر
طن تددد ال طالبا دددر ط ددد ة ب ر عصل طاخالفر طالطش طااي ابةت ملازهب طات نر طاتنو  ،فكيف
ةشأت طا وار طألمو ر؟
مؤ س طا وار طالمو ر
أن تعلل طالبا در تمدتيا ب ومن مؤ م ب وأبل خلفبئ ب؟ ومب أه أعتبا ؟
أبل خلفبء طا وار طألمو ر
ببا وار طألمو ر
معبو ر بن أبي فيبن وا بتكر ق ل هجل طان ي صلى طهلل عليه و ل
أن تعددد ا طالبا دددر أبدددل
بختس عشل نر وابن أح اابب طان ي صلى طهلل عليه و ل – جتع
خلفبء طا وار طالمو ر
التر طاتملتين وعتل على ط اقلط طا وار طإل المير – توفى ب مشق
عبم  60هد
طن تددد ال طالبا دددر ة ددد
ع طاتلك بن ملوطن  :وا في طات نر نر  26هد وتواى طاخالفر بع
مخاصل عن طهد خلفدبء وفب أبيه نر  65هد
بني أمير
طاواي بن ع طاتلك  :وا في خالفر معبو ر بن أبي فيبن وطاامب من
أبيه اثيلط من طاصفبت طاميب ير – توفى ب مشق عبم 96هد
طن تقدد طالبا دددر طهتيدددر عتل بن ع طاعز ز  :وا في طات نر نر 61هد-جبء طاخالفر اون أن
معى إاي ب و اصل ةم ه من ج ر أمه بعتل بن طاخلبب – توفى نر
ا ط ر طاال طإل المي
101هد

قيددددبم

حددد ار تددددب
طا وار طالمو ر
طذاددلر ط دد مؤ ددس
طا و طالمو ر
عللي اامتيا ب ببا وار
طألمو ر
عددد ار أبدددل خلفدددبء
طا وار طالمو ر
طذاددلر ة د مخاصددل
عددن طهدد خلفددبء بنددي
أمير
قببر ذطتير

أةشلر طا س من طاكابب
التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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...................... :

التعينات المنزلية:

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 المسرد فواز الحربي
الدولة األموية

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

• أن حتدد الطالبة اتريخ قيام الدولة األموية
الدولة األموية
وأبرز خلفاءها

• أن تذكر الطالبة اسم مؤسس الدولة األموية
• أن تعلل الطالبة تسميتها ابلدولة األموية

• أن تعدد الطالبة أبرز خلفاء الدولة األموية

• أن تذكر الطالبة نبذة خمتصرة عن أهم خلفاء بين أمية
• أن تقدر الطالبة أمهية دراسة التاريخ اإلسالمي

• أن تتعرررا الطالب ررة علررع أه ررم أعمرراو ا ليف ررة معاويررة ب ررن أ س ررفيان
أبرز خلفاء

بني اميه

وأهم أعماهلم

التاريخ

رضي هللا عنه

• أن تبني الطالبة أهم أعماو عبد امللك بن مروان

• أن تعدد الطالبة أهم أعماو الوليد بن عبد امللك

• أن توضح الطالبة أهم أعماو ا ليفة عمر بن عبد العزيز

• أن تقدر الطالبة جهود بين أمية يف خدمة الدولة اإلسالمية

إستراتيجية التعلم النشط









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

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

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

طريقة وحدات الملك عبداهلل فواز الحربي

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

الدولةىاألموي ىة ى

العنوان

حتدثيىعنىالدولةىاألمويةىبإجياز ى؟ ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ أتعرف إلى جوانب من تاريخ الدولة األموية .
❖ أسمي أبرز خلفاء الدولة األموية .
❖ أقدر جهود األمويين في نشر اإلسالم .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على الدولة
األموية .
ستفهم المتعلمات :
❖ قيام الدولة األموية  ،أبرز خلفائها  ،أعمالهم
❖ الفتح في الشمال  ،الفتح في المناطق الغربية  ،الفتح
في الشرق
❖ الصراع على الحكم  ،تغليب العصبية القبلية في
األمور العامة  ،االنغماس في الترف واللهو ظهور
الدعوة للدولة العباسية

السؤال األول  :كيف قامت الدولة األموية وما أبرز
خلفائها ؟
السؤال الثاني  :ما األسباب التي أدت إلى نهاية الحكم
األموي ؟
السؤال الثالث  :ما أهم أعمال عبد الملك بن مروان ؟

ستعرف المتعلمات :
• قيام الدولة األموية .
• امتداد الدولة األموية وجهودها في نشر اإلسالم .
• نهاية الحكم األموي .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 توضيح قيام الدولة األموية .
 بيان امتداد الدولة األموية وجهودها في نشر اإلسالم .
 معرفة أسباب نهاية الحكم األموي .

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 .

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 عن قيام الدولة األموية .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح نهاية الحكم األموي .
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 مجموعات تعاونيية وبعيد عيرض أهيداف الوحيدة  ،أطليب مين الطالبيات
توضيح قيام الدولة األموية .
أقدم للطالبات عرض بيور بوينيت عين أبيرز خلفياء الدولية األمويية  ،أطليب مين الطالبيات قيراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولية مينهن لتوضييح أبيرز خلفياء الدولية
األموية مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن أسباب نهاية الحكم األموي  ،اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقية
عملييية مركييزة تعتمييد علييى تحليييل المعلومييات التييي وردت بهييا ميين خييالل إسييتيعاب العالقييات بييين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن أسباب نهاية الحكم األموي .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن امتداد الدولة األموية وجهودها في نشير اإلسيالم وييتم ذليك
من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خيالل مكتبية المدرسية  ،أقيدم الطالبيات المعلوميات فيي
شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن الدولية األمويية 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 أبرز
خلفاء الدولة
األموية

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  :الدولة األموية
الصف  :الثاني المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن الدولة األموية عن :
( قيام الدولة األموية – أبرز خلفاء الدولة األموية – أسباب نهاية الحكم األموي )

هي

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
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 .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )
❖ الدولة األموية وأبرز
خلفائها

❖ امتداد الدولة
األموية وجهودها
في نشر اإلسالم
❖ نهاية الحكم األموي

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

استراتيجيات الليزر

الدولةاألموية وأبرز خلفاءها

موضوع الدرس

التمهيد

األهداف السلوكية

أن تحدد الطالبة تاريخ قيام
الدولة االموية
ان تذذذذالط الطالبذذذذة ا ذذذذ
مؤ س الدولة االموية
أن تعلذذا الطالبذذة تهذذ ي ا
بالدولة األموية
أن تعدد الطالبة أبطز خلفاء
الدولة االموية
ان تذذذذالط الطالبذذذذة بذذذذا
مخ صذذط ذذم ال ذ خلفذذاء
بني أمية
ان تقذذذدر الطالبذذذة ال يذذذة
درا ة ال طيخ اإل المي
أدوات التقويم
التقويم الختامي

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل

املادة

الدراسات االجتماعية  2م
مراجعة المفردات الجديدة

التاريخ
احلصة

الفصل

 Oأجهزة عرض Oجهاز تسجيل Oنماذج وعينات Oمجسمات Oصور Oلوحات ورسومات Oفلم تعليمي Oمراجع ودوريات Oأخرى .....

ﺱ

لماذا سمي عام 41هـ بعام الجماعة ؟

احملتوى وعرض الدرس
شأ الدولة األموية
شأت الدولة األموية ام  41ه م خا ً دمشق اص ة ل ا،
وذلك بعد اية صط الخالفة الطاشد ال ي لا ت مطلزلا
ال دينة ال نور  ،فكيف شأت الدولة األموية؟
ومم مؤ ه ا وأبطز خلفائ ا؟ وما أل أ ال ؟
أبطز خلفاء الدولة األموية
معاوية بم أبي فيان ولد ب كة قبا لجط النبي صلى اهلل
ليه و ل بخ س شط نة ولان أحد ل اب النبي صلى
اهلل ليه و ل – ج ع لل ة ال هل يم و ا لى ا قطار
الدولة اإل المية – توفى بدمشق ام  60لذ
بد ال لك بم مطوان  :ولد في ال دينة نة  26لذ وتولى
الخالفة بعد وفا أبيه نة  65لذ
الوليد بم بد ال لك  :ولد في خالفة معاوية بم أبي فيان
وال هب مم أبيه لثيطا مم الصفات الهيا ية – توفى
بدمشق ام 96لذ
ط بم بد العزيز  :ولد في ال دينة نة 61لذ-جاء
الخالفة دون أن يهعى إلي ا وي صا هبه مم ج ة أمه
بع ط بم الخطاب – توفى نة 101لذ

األنشطة ( كتاب الطالبة )

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

○حا ال شكالت
○االل شاف واال قصاء

حذذددت تذذاريخ قيذذام الدولذذة
االموية
اذلطت ا مؤ س الدولة
االموية

○الخطائط الالنية

للذذذي ل هذذ ي ا بالدولذذذة
األموية
ددت أبذطز خلفذاء الدولذة
االموية

○العصف الالني
تابع أ شطة الدرس مم
الك اب

تقويم اهلدف

○ال عل الااتي
○ال عل ال عاو ي
○أخطى............

اذلطت با مخ صذط
ال خلفاء بني أمية
رقابة ذاتية

Oاالختبارات الشفوية Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة Oالمناقشة Oالتدريبات Oاألنشطة Oالواجبات المنزلية Oأخرى ..............
متابعة حل أنشطة الكتاب

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

ذم

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

الدراسات االجتماعية 2م

موضوع الدرس

الدولةاألموية وأبرز خلفاءها

لماذا سمي عام 41هـ بعام الجماعة ؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األربعاء

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

نشاط إثرائي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

اذكري نبذة مختصرة عن اهم خلفاء بني أمية

تقويم قبلي

الواجبات املنزلية

اذكري اسم مؤسس الدولة االموية

عللي لتسميتها بالدولة األموية
عددي أبرز خلفاء الدولة االموية

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
O

االختبارات الشفوية O

االختبارات التحريرية O

❑استماع
المالحظة O

المناقشة O

التدريبات O

حددي تاريخ قيام الدولة االموية

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم

تقويم ختامي

أن تحدد الطالبة تاريخ قيام الدولة االموية
ان تذكر الطالبة اسم مؤسس الدولة االموية نشأة الدولة األموية
أن تعلل الطالبة تسميتها بالدولة األموية
أن تعدد الطالبة أبرز خلفاء الدولة االموية نشأت الدولة األموية عام  41ه متخذ ًة دمشق عاصمة لها ،وذلك بعد نهاية عصر
الخالفة الراشدة التي كانت مركزها المدينة المنورة ،فكيف نشأت الدولة األموية؟
ان تذكر الطالبة نبذة مختصرة عن اهم
ومن مؤسسها وأبرز خلفائها؟ وما أهم أعمالهم؟
خلفاء بني أمية
أبرز خلفاء الدولة األموية
معاوية بن أبي سفيان ولد بمكة قبل هجرة النبي صلى اهلل عليه وسلم بخمس عشرة
ان تقدر الطالبة اهمية دراسة التريخ
اإلسالمي
سنة وكان أحد كتاب النبي صلى اهلل عليه وسلم – جمع كلمة المسلمين وعمل على
اخلربات السابقة
استقرار الدولة اإلسالمية – توفى بدمشق عام  60هـ
عبد الملك بن مروان  :ولد في المدينة سنة  26هـ وتولى الخالفة بعد وفاة أبيه سنة
 65هـ
الوليد بن عبد الملك  :ولد في خالفة معاوية بن أبي سفيان واكتسب من أبيه كثيرا من
مراجعة عامة على ما سبق دراستة
الصفات السياسية – توفى بدمشق عام 96هـ
عمر بن عبد العزيز  :ولد في المدينة سنة 61هـ-جاء الخالفة دون أن يسعى إليها
ويتصل نسبه من جهة أمه بعمر بن الخطاب – توفى سنة 101هـ

أدوات التقويم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

❑تحدث

األنشطة O

❑قراءة

الواجبات المنزلية O

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

بطاقة التخطيط اليومي ملقرر الدراسات االجتماعية

 ...........................التاريخ

اليـوم
الوحـدة الدول األموية

التمهيد للدرس   /آيـة قرآنيـة
1
2
3
4
5
6

/

/
الموضوع

الصف

14هـ

ثاني متوسط

الدولة األموية وأبرز خلفاءها
 قصة  أحداث جارية
 عـرض مرئي

 حديث نبوي

أخرى

األهداف التدريسية المقترحة من قبل المعلمة يتوقع من المتعلمة أن
تحدد تاريخ قيام الدولة االموية
تذكر اسم مؤسس الدولة االموية
تعلل تسميتها بالدولة األموية
تعدد أبرز خلفاء الدولة االموية
تذكر نبذة مختصرة عن اهم خلفاء بني أمية
تقدر اهمية دراسة التاريخ اإلسالمي

اإلستراتيجيات المنفذة أثناء عملية التعلم
 عمليـات العلـم
 االستقصاء
التعاوني
 التعلم
 الخرائط المفاهيمية  -المعرفية

 التدريس التبادلي

 لعـب األدوار





 الرسوم الكرتونية

 أخرى





مهارات التفكير المنفذة أثناء عملية التعلم
القيمة المراد غرسها لدى الطالبات -:التعرف على قيام الدولة األموية وأبرز خلفاءها
مهارات التفكير األساسية ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 المقارنة
 االستنتاج

 المالحظة
 الربط

 التطبيق


 الوصف
 التصنيف




مهارات التفكير الناقد ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 االستنباط
 تمييز الحقائق عن اآلراء

 اإلستقراء
 التعرف على االخطاء

 إصدار االحكام
 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
رقم
الوسائل وتقنيات التعلم المستخدمة أثناء عملية التعلم

 برنامج حاسوبي
 عرض مرئي

 خريطة جغرافية
 خريطة تاريخية




 الكرة األرضية


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


المعلومات اإلثرائية للدرس
نبذة مختصرة عن المعلومة

المرجع

نشأة الدولة األموية في أواخر سنة  40هـ بعد تنازل الحسن بن علي رضي اهلل عنه بالخالفة لمعاوية رضي اهلل
عنه وسمي عام الجماعة وسميت الدولة األموية نسبة إلى أمية بن عبد شمش وتتابع على ملكها  14خليفة لمدة
 91عاما
أبرز خلفاء الدولة األموية
معاوية بن أبي سفيان
عبد الملك بن مروان
الوليد بن عبد الملك
عمر بن عبد العزيز

كتاب الطالبة

المهمات األدائية لتقويم المتعلمات
الورقة والقلم
 أنشطة الكتاب المدرسي
 كراس النشاط

 التقديم

 المقال

 المناظرة

 منظمات بيانية



 العرض الشفوي

 العرض العملي

 المشروع





المالحظات
الكتاب المدرسي

سطر .........صـ...........

المالحظة:

على :
المرجع

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة

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

مادة الدراسات االجتماعية للصف الثاني متوسط

الفصل الدراسي األول

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

االســم:

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

االولى

الوحدة:

الدرس:

الفصل:

ثاني/

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

قيام الدولة األموية وأبرز خلفاءها

حددي تاريخ قيام الدولة االموية؟
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

اذكري اسم مؤسس الدولة االموية؟
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

عللي لتسميتها بالدولة األموية؟
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

عددي أبرز خلفاء الدولة االموية؟
............................................................................................................ ....................
................................................................................................................................
.............................................................................................................. ..................
................................................................................................................................
................................................................................................................ ................
................................................................................................................................
متفوقة

متقدمة

متمكنة

غير مجتازة

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

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

مدير المدرسة....................................... /

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

