اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

حتضري االجتماعيات
للصف الثاني املتوسط  -الفصل الدراسي الثالث

معلم/ة المادة
قائد/ة
المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

األهداف العامة
 .1تمكيي ا عقيد ييإلس عيةييي ف ييط لبييو عقهاقضييف

ي ييا

ييا هف قسيي ه

تصر ات  ،تنم ف حضف هللا تدهعه خش ت ط ق ض .
 .2تز يإل عقهاقضف اقخضرعت عقميارف عقميئمف قسن  ،حتى ي م األصهل
عقيا ف عقمضادئ عألةاة ف ق ثدا ف عقي هم.
 .3تشهيق عقهاقضف ق ضحث عا عقمير ف تيهيإله عقتأ ل عقتتضع عقي مط.
 .4تنم ف عقدإلرعت عقيد ف عقم ارعت عقمخت بف قإلى عقهاقضف تي إله اقته
عقت ذيب.
 .5تر ف عقهاقضف ع ى عقح اس عال تماع ف عيةي ف عقتط يسهدها عيخاء
عقتيا ن تدإلير عقتضيف تح ّمل عقمسؤ ق
 .6تإلريب عقهاقضف ع ى خإل ف جتمي

طن

ف.

تنم ف ر ح عقنصح عيخيص

قهالس أ ره.
 .7حبز همف عقهاقضف الةتيادس أ جاد أ ت عقمس مف عقتط ينتمط إق ا عةتئناف
عقس ر ط طريق عقيزس عقمجإل
 .8تيهيإل عقهاقضف عاللتباع هقت ط عقدرعءس عقمب إلس عةتثمار رعغ ط
عألعمال عقنا يف قإلين

جتمي .

 .9تدهيف عيط عقهاقضيف ق ييرف ديإلر ةين

يه يهع ي عيلياعات عقم ي ف

عقمذعهب عق إلع ف عقمضادئ عقإلخ ف
 .10إعإلعد عقهاقضف قما ي ط هذه عقمرح ف ا رعحل عقح اس.
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األهداف الخاصة
 -1تتيرف يض ةنا هللا ط عقكهن عقح اس.
 -2تتأ ل ط عقظاهرعت عقهض ي ف عقضشريف ط عقض ئف تستإلل ا ع يى
عظمف عقخاقق قإلرت .
 -3تتيرف قصص يض عأللض اء عقرةل ع م عقسيم.
 -4تتيرف هعلب ا ة رس عقرةهل صي ى هللا ع ي ةي م عقخ بياء
عقرعلإليا قإلقتإلعء ا.
 -5ترةخ قإلي ا عقشيهر االلتماء قأل ف عيةي ف تيتز ا.
ارعت .
 -6تتإلرب ع ى آدعب عقحهعر
 -7تتيرف أ ث ف ا عقشهرى ط ع إل عقرةيهل صي ى هللا ع ي ةي م
عقخ باء عقرعلإليا.
ييا ع يا ييا ع ضييات تجيياه أةييرت ا
 -8تيييط ييا ق يا ييا حدييه
إلرةت ا جتمي ا .
 -9تنمط عآلدعب عقد م عيةي ف قإلي ا.
 -10تتيرف هعلب ا تاريخ طن ا عقمم كف عقير ف عقسيهديف .
 -11تيتز التمائ ا قهطن ا عقمم كف عقير ف عقسيهديف.
 -12تتيرف هعلب ا غرع ف طن عقمم كف عقير ف عقسيهديف.
 -13تإلرك يض عقمشكيت عقتط تهع يا ع يى سيتهى أةيرت ا
جتمي ا.
 -14تتيييرف يييض عقييإل ل عقمجييا رس ق م كييف عقير ييف عقسيييهديف،
تإلرك عقصيت ما ن ا.
 -15تتييرف ييض عقحديائق عقمبياه م عألةاةي ف يط عقإلرعةيات
عال تماع ف ،تهظب ا ط هعقه إليإلس.
 -16تنمط إحساة ا أهم ف عقض ئف عقمحا ظف ع ا.
 -17تكّهن قإلي ا عتجاه إيجا ط لحه عقيمل.
 -18تنمط ارعت عةتخإلعم عقتدن ات عقحإليثف.
 -19تيط أهم ف عقمحا ظف ع ى عقممت كات عقخاصف عقيا ف.
 -20تنمط عادعت عالةت يك عقرل إل ط ا ف عقمجاالت.
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اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

اهداف مادة اجتماعيات

 -21تتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة.
 -22تتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة وتستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
 -23تتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
 -24تتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
 -25ترسخ لديها الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية وتعتز بها.
 -26تتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
 -27تتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
 -28تعي ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه أسرتها ومدرستها ومجتمعها .
 -29تنمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديها.
 -30تتعرف جوانب من تاريخ وطنها المملكة العربية السعودية .
 -31تعتز بانتمائها لوطنها المملكة العربية السعودية.
 -32تتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
 -33تدرك بعض المشكالت التي تواجهها على مستوى أسرتها ومجتمعها.
 -34تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،وتدرك الصالت فيما بينها.
 -35تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،وتوظفها في مواقف جديدة.
 -36تنمي إحساسها بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
 -37تكّون لديها اتجاه إيجابي نحو العمل.
 -38تنمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
 -39تعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
 -40تنمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.
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توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية) للصف ( الثاني متوسط )
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد
1443/8/17هـ

الخميس
1443/8/21هـ

2

االحد
1443/8/24هـ

الخميس
1443/8/28هـ

3

االحد
1443/9/2هـ

الخميس
1443/9/6هـ

4

االحد
1443/9/9هـ

الخميس
1443/9/13هـ

5

االحد
1443/9/16هـ

الخميس
1443/9/20هـ

االحد
1443/9/23هـ
الثالثاء
1443/9/25هـ
االحد
1443/10/7هـ

االثنين
1443/9/24هـ
بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين
الخميس
1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ
1443/10/4هـ
الــدرس الخامس :الخصائــص البشــرية للعالــم
الخميس
1443/10/11هـ
العربــي واإلسالمي

6

7
8

الخميس
االحد
1443/10/14هـ 1443/10/18هـ

9

الثالثاء
االحد
1443/10/21هـ 1443/10/23هـ

10
11
12
13
14

الخميس
االحد
1443/10/28هـ 1443/11/3هـ
الخميس
االحد
1443/11/6هـ 1443/11/10هـ
الثالثاء
االحد
1443/11/13هـ 1443/11/15هـ
الخميس
االحد
1443/11/20هـ 1443/11/24هـ
الخميس
االحد
1443/11/27هـ 1443/12/1هـ

الــدرس األول  :تأسيس مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
الــدرس الثاني  :إنجــازات مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة
الــدرس الثالث :التحديات والمســتقبل لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية
الــدرس الرابع :الخصائــص الطبيعيــة للعالــم
العربــي واإلسالمي
الــدرس الرابع :الخصائــص الطبيعيــة للعالــم
العربــي واإلسالمي
الــدرس الخامس :الخصائــص البشــرية للعالــم
العربــي واإلسالمي

الــدرس السادس :الوحــدات السياســية في
العالــم العربــي واإلسالمي
الــدرس السادس :الوحــدات السياســية في
العالــم العربــي واإلسالمي
األربعاء والخميس إجازة مطولة

الــدرس السابع :التحديــات االقتصادية
واالجتماعية
الــدرس الثامن :النشــاط االقتصادي
الــدرس التاسع :التنــوع االقتصادي
األربعاء والخميس إجازة مطولة

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

االختبارات
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ) :ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻮﺍ ﺑﺤﺒﻞ ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ ( :
ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﺤﺒﻞ ﷲ ؟ .

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ .
20

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﻓﻜﺮ ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ ،ﻧﺎﻗﺶ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ .
20

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﻓﻜﺮ ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ ،ﻧﺎﻗﺶ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ .
20

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﻓﻜﺮ ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ ،ﻧﺎﻗﺶ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺃﻥ ﻳﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ .
20

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻬﻢ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ

ﺃﻥ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
20

1

ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﻭﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻻﻧﻔﻮﺟﺮﺍﻓﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ .

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

