الفصل الدراسي  :االول للعام2018-2017

الصف  /المستوى  :الثاني االساسي

المبحث :االتربية االجتماعية والوطنية

الوحدة

االولى
من-10
9لغاية
11-7

النتاجات

-1
-2
-3
-4

الثانية
من -8
11
لغاية
-30
12

تعرف المكان الذي يعيش فيه
الطالب
الحفاظ على العادات في وطننا
االردن
تقدير دور العائلة في الحفاظ على
العادات االردنية
تمثل بعض القيم االسالمية في
الحياة

 -1تعرف اهمية االلتزام
بارشادات السالمة العامة في
تنظيم حياة المواطنين
 -2ممارسة سلوكات صحيحه
لضمان السالمة في مختلف
مجاالت الحياة
 -3تحمل المسؤولية في مختلف
شؤون الحياة

المواد والتجهيزات
مصادر التعلم

اقالم  ,اوراق ,
كرتون  ,الوان ,
مالحق
كراسة اجتماعيات

اقالم  ,اوراق ,
كرتون  ,الوان ,
مالحق
كراسة
اجتماعيات

استراتيجيات التدريس

التقويم
اإلستراتيجيات

التدريس المباشر /
اسئلة واجوبة ,
العرض التوضيحي
التدريب
اداء المهارة

التدريس المباشر /
اسئلة واجوبة ,
العرض التوضيحي
التدريب
اداء المهارة

التقويم المعتمد
على االداء

التقويم المعتمد
على االداء

أنشطة مرافقة
األدوات

سلم تقدير عددي

سلم تقدير عددي

ورقة عمل
ومالحق

ورقة عمل
ومالحق

التأمل الذاتي
حول الوحدة

اشعر بالرضا
عن

التحديات :

الــمـبــحــــــث  :إجتماعيات

الـصــف  :الثاني األساسي

تحليل محتوى
عنوان الوحدة  :نحيا معًا

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق والتعميمات

القيم و اإلتجاهات

الـمهـارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األفكار

االمدينة
القرية
البادية
عادات
التراث
التسامح
العداوة

يمياااااااز باااااااي القرياااااااة
يفتخر بتراث وعادات بلدنا .والمديناااااااااة والبادياااااااااة
ويحدد مكا سكنه
.
تقسم مناطق المملكة األردنية إلى المدينةيتعااااااااااااارف الحقاااااااااااااائق
والقرية والبادية يحتاارم اآلخااري ويسااامح وال يكاارد حااد
والمفاهيم .
حسب مر هللا تعالى
حياتناا اائماة علااى عاادات وتقالياد تربينااايتعاااااارف الااااااى حقااااااو
خريطااة نهنيااة لساامات
عليها
المواط الصالح الماااااااااااواط وصااااااااااافات
يعبر ع ر يه بصراحة
المواطنااااة عتاااااة تبادليااااة بااااي الااااوط
الماااااااااااواط الصاااااااااااالح
ينمااو فااي نفاال الطالااب إتجاااد الر بااة فااي يرساااااام ماااااايا تمثاااااال
تقاااااااوم علاااااااى الحقااااااااو
والماااااااواط
تراثنا وعاداتنا وواجباتااااه تجاااااد وطنااااه
زيارة مناطق مختلفة في المملكة.
والواجبات
عتاتنااااا باااابعل تقااااوم علااااى التسااااامحواألحترام

والدفاع عنه
يقسم مناطق المملكة الى
مديناااااة وبادياااااة وارياااااة
ويحدد مظاهر كل منطقة

الـصــف  :الثاني األساسي

ال ــمـبــحــــــث  :إجتماعيات

عنوان الوحدة  :السالمه العامه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفاهيم والمصطلحات

القيم واإلتجاهات

الحقائق والتعميمات

الـمهـارات

األفكار

اإلرمادات

الطريق

تقوم المدرسة بالمحافظة على األم
واألستقرار ع طريق اإلرمادات
التوعوية

الستمه

اإلرمادات تهدف إلى ستمة الطالب

المسؤولية

تقوم العتاة بي الطالب واألسرة
والمجتمع على مسؤوليات وواجبات

يرسااااااام ويعمااااااال بعااااااال
اإلرمادات التوعوية
-يلتزم باإلرمادات العامة

يتعرف الحقائق والمفاهيم
يعااارف مفهاااوم األرماااادات
وهدف كل منها

يحرص على ستمة الطريق تخياال نااد فاارد م ا فااراد
القاااوات المسااالحة وتقااادير
يسااااااامي فااااااااراد األساااااااارة
دعمة 0
وواجباته وواجبات كل فرد
يعتز بوطنة ويتحمل مسؤولياته
يحااادد المساااؤوليات العاااامع
والخاصة

