االجتماعيات
الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه وانتمائه
إلى أمة اإلسالم.


 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.


 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.

 -1يتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة.
 -2يتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة ويستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
 -3يتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
 -4يتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
 -5يرسخ لديه الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية ويعتز بها.
 -6يتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
 -7يتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
 -8يعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه أسرته ومدرسته ومجتمعه .
 -9ينمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديه.
 -11يتعرف جوانب من تاريخ وطنه المملكة العربية السعودية .
 -11يعتز بانتمائه لوطنه المملكة العربية السعودية.
 -12يتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
 -13يدرك بعض المشكالت التي يواجهها على مستوى أسرته ومجتمعه.
 -14يتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،ويدرك الصالت فيما بينها.
 -15يتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،ويوظفها في مواقف جديدة.
 -16ينمي إحساسه بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
 -17يكتسب مهارات الدراسات االجتماعية المالئمة للمرحلة االبتدائية.
 -18يكتسب مهارات التفكير المالئمة للمرحلة االبتدائية.
 -19ي ّكون لديه اتجاه إيجابي نحو العمل.
 -21ينمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
 -21يعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
 -22ينمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.
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الخميس 1441/8/6
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 17+16األحد 1441/8/16
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النبات الطبيعي
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النفط والمعادن
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الزراعة – الرعي
نشاط السكان
الصناعة– التجارة– الخدمات
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حقوق المواطن
واجبات المواطن
واجبات المواطن
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المادة  :التربية االجتماعية .
اليوم
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موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :الثاني

الصف  :السادس االبتدائي
األهداف

 تستنتج أحد
اسباب التعداد
السكاني في
عدد السكان
وطنه .
في المملكة
 تعي أهمية التعداد
السكاني في
وطنه .
 يبين أعداد
السكان في
مناطق وطنه .
توزيع
 تعدد العوامل
السكان
المؤثرة في
توزيع السكان
تصاعديا.
 يعلل حرص
حكومة وطنه
علي دراسة
الخصائص
خصائص
السكانية .
السكان
 تعرف التركبين
النوعي والعمري
للسكان .

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة

الوحدة  :سكـــــــــان وطنـــــــــي
إستراتيجية التدريس

)

قارني بين أكثر المناطق

السبورة

-2تحديد الهدف
( )
-3االتصال ( )

ألقالم الملونة

-4اإللقاء ( )

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-8التقويم (
-9الكتابة (

)

 -11القراءة
( )
-11الفهم ( )

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت

( )

سكانا و أقلها من حيث
العوامل التي ساعدت علي

(

تركز السكن في كل منها
وقلتهم .

التعلم التعاوني ( )
االستكشاف ( )
جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
)

آداه التقويم

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

( )

اذكري العوامل التي ساعدت
علي تركز السكان في
المنطقة الشرقية والعسير .

( )

تحدثي عن أسباب هجرة
السكان من القري والمدن
الصغرى الي المدن الكبرى .

( )
( )
( )

أوجدي العالقة بين ارتفاع
نسبة الذكور والعمالة

(
الوافدة لوطنك ؟

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير االجتماعيات
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير خماسي  +مسرد  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس

+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 50لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة

 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

