الدراسات االجتماعية

الصف الثاني
التعليم المستمر

أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
✓ تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
✓ إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
✓ تزويد الدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه
وأسرته ومن المشاركة في النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبار:
 يهدف تعليم الكبار إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
✓ تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
✓ إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
✓ توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبار في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
✓ تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبار تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
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تتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة.
يتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة ويستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
تتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
تتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
ترسخ لديه الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية وتعتز بها.
تتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
تتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
تعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه أسرته ومدرسته ومجتمعه .
تنمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديه.
تتعرف جوانب من تاريخ وطنه المملكة العربية السعودية .
تعتز بانتمائه لوطنه المملكة العربية السعودية.
تتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
تدرك بعض المشكالت التي يواجهها على مستوى أسرته ومجتمعه.
تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،وتدرك الصالت فيما بينها.
تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،ويوظفها في مواقف جديدة.
تنمي إحساسه بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
تكتسب مهارات الدراسات االجتماعية المالئمة للمرحلة االبتدائية.
تكتسب مهارات التفكير المالئمة للمرحلة االبتدائية.
تكون لديه اتجاه إيجابي نحو العمل.
تنمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
تعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
تنمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية) للصف (الثاني تعليم مستمر )
التاريخ
من

إلى

الدروس

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

موقع وطني

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

موقع وطني

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

مناخ وطني

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

مناخ وطني

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

سكان وطني

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

تقويم الوحدة

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

المناطق الرملية

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

المناطق الساحلية والجزر

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

المناطق االدارية

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

المناطق االدارية

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

األسبوع

المناطق الساحلية والجزر
األربعاء والخميس إجازة مطولة

تقويم الوحدة
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نماذج بوربوينت

التحضير بطريقة التعلم النشط
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ُّلم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

.اجتماعيات  2ب

❑سبورة ذكية

موضوع الدرس
الدرس السادس موقع موطني
صد بالموقع الفلكي لوطني؟
ماذا يُ ْق َ

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

 تعلم تعاوني

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

عرفي المقصود بالموقع الفلكي للوطن.

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أدوات التقويم

⃝

تقويم قبلي

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

حددي الموقع الجغرافي للمملكة على
الخريطة.

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

ما خطوط الطول ودوائر العرض؟

التقويم

عددي سمات الموقع الجغرافي للمملكة.

تقويم ختامي

أناقش الطالبات حول المقصود بالموقع الفلكي للوطن.
من خالل عرض الخريطة ص 91أوضح للطالبات الموقع الجغرافي
للمملكة العربية السعودية.
أتناول مع الطالبات السمات السياسية واالقتصادية للمملكة العربية
السعودية.
من خالل المناقشة والحوار أبين للطالبات السمات الدينية والثقافية للمملكة
العربية السعودية.
أوجه الطالبات إلى البحث عن السمات الحضارية والتاريخية للمملكة
العربية السعودية.
التعليم التعاوني أجمع الطالبات بمجموعات (المجموعة  3طالبات) ثم
أوزع عليهن أسئلة (ما الذي تعلمتيه مما سبق؟) ثم يتعاون بحلها وفق
وقت محدد.
أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ثم أساعدهن في اإلجابة على كل
األسئلة الموضحة بها.

اخلربات السابقة

األربعاء

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)
أن تعرف الطالبة المقصود بالموقع الفلكي
للوطن.
أن تحدد الطالبة الموقع الجغرافي للمملكة على
الخريطة.
أن تعدد الطالبة سمات الموقع الجغرافي
للمملكة.
أن تلخص الطالبة السمات السياسية
واالقتصادية للمملكة.
أن تبرز الطالبة السمات الدينية والثقافية
للمملكة.
أن تشرح الطالبة السمات الحضارية
والتاريخية للمملكة.

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

لخصي السمات السياسية واالقتصادية
للمملكة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

❑تفكير

التحضير بطريقة البنائية
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
الدرس السادس موقع موطني
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ماذا يُ ْقصَد بالموقع الفلكي لوطني؟

األهداف السلوكية
أن تعرف الطالبة المقصود
بالموقع الفلكي للوطن.
أن تحدد الطالبة الموقع
الجغرافي للمملكة على
الخريطة.
أن تعدد الطالبة سمات
الموقع الجغرافي للمملكة.
أن تلخص الطالبة السمات
السياسية واالقتصادية
للمملكة.
أن تبرز الطالبة السمات
الدينية والثقافية للمملكة.
أن تشرح الطالبة السمات
الحضارية والتاريخية
للمملكة.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

المحتوى وفرض الدرس

اجتماعيات  2ب
مجسمات

صور

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

ماذا يُ ْقصَد بالموقع الفلكي لوطني؟

يُ ْقصَد به موقع وطني المملكة العربية السعودية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض؛
وهي تقع بين دائرتي عرض  16درجة و  32درجة تقريبا ً شمال خط االستواء على
مدار أكثر من  16درجة عرضية ،وبين خطي الطول  34و  55درجة تقريبا ً شرق خط
جرينتش ،وهذا يعني أن المملكة في العروض المدارية الحارة.

o

الموقع الجغرافي:

يُ ْقصَد به موقع وطني المملكة العربية السعودية بالنسبة للعالم والدول المجاورة
والمس َّ
طحات المائية؛ حيث تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من
قارة آسيا؛ يحدها غربا ً البحر األحمر ،وشرقا ً الخليج العربي واإلمارات العربية المتحدة
ومملكة البحرين ودولة قطر ،وشماالً دولة الكويت وجمهورية العراق والمملكة األردنية
الهاشمية ،وجنوبا ً الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان.

سمات الموقع الجغرافي
أ ً
وال :السمات السياسية واالقتصادية

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

حل المشكالت

نشاط 2
...........................
ثان ًيا :السمات الدينية والثقافية

o

الصف الذهني

o

الخرائط الذهنية

o

التعلم الذاتي
التعلم التعاوني
أخرى ........

.1
.2

فيها بيت هللا الحرام قبلة المسلمين.
فيها مسجد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وقبره الشريف.

o

.1
.2
مصر.
.3

مهد الحضارات؛ حيث شهدت أكثر من  30حضارة.
تتوسط حضارات الصين ،والهند ،والحبشة ،وبابل في العراق ،والفراعنة في

o

ثالثًا :السمات الحضارية والتاريخية

تقييم الهدف
عرفي المقصود بالموقع
الفلكي للوطن.
حددي الموقع الجغرافي
للمملكة على الخريطة.

االكتشاف
o
واالستقصاء
نشاط 1
...........................

فلم تعليمي

عددي سمات الموقع
الجغرافي للمملكة.
لخصي السمات
السياسية واالقتصادية
للمملكة.
ابرزي السمات الدينية
والثقافية للمملكة.
اشرحي السمات
الحضارية والتاريخية
للمملكة.

فيها أول بيت وضع للناس.

االختبارات الشفوية

االختبارات التحريرية

متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة

المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى ....

حل أسئلة الكتاب

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َو َب َركَاتُهُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة الدراسات االجتماعية
الصف الثاني تعليم مستمر
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع تحاضير التعليم المستمر
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
مرفقات مناهج التعليم المستمر
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+

عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
*سعر المادة على سي دي 20لاير*
*سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
https://c.mta.sa

كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"

==========================
الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006

اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء

68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

