اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا
وتقواه وخشيته في قلبها .
 .2تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية
للثقافة والعلوم .
 .3تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي .
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
 .5تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة
وتح ّمل المسؤولية .
 .6تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها .
 .7حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة
والمجد
 .8تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها
ومجتمعها.
 .9تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ
الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

تسهم في بناء شخصيتها المؤمنة با هلل ربا وباإلسالم دينا ومنهجا للحياة وبمحمد (صلى هللا علية وسلم) نبيا ورسوال.
تنمي ثقتها بمقومات األمة اإلسالمية وتعزز االنتماء لها ،وتؤمن بوحدتها على اختالف أجناسها وألوانها ،الستعادة أمجادها وتحقيق
سيادتها في العالم.
ترتبط بتاريخ أمتها وحضارتها اإلسالمية ،وتفهم سيرة النبي (صللى هللا عليله وسللم) وتتخلذه قلدوة فلي الحيلاة ،ونسلتفيد ملن سلير
أسالفنا الصالحين في جوانب الحياة المختلفة.
تكون إنسانا صالحا ملتزم بآداب اإلسالم وتعاليمه وقيمة.
تعتز باالنتماء للوطن وتتبصر بما له من أمجاد عريقة في ظل الحضارة اإلسالمية وتتعلرف عللى ماللة ملن مزايلا جةرافيلة وطبيعيلة
واقتصادية ،وتعرف كيفية استثمارها والمحافظة عليها.
تعمق ايمانها بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق وتلتزم بالواجبات في ضوء الشريعة اإلسالمية.
تعي مشكالت مجتمعها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،وتستعد لإلسهام في حلها.
تعرف المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية ،وتدرك الوشائج والصلالت التلي تلربط بعضلها بلبع ،،ويعلي حجلم التحلديات التلي
تواجه األمتين العربية واإلسالمية.
تتبصر بقدراتها واستعداداتها التي انعم هللا بها عليها وتنميها وتوجهها الوجهة المفيدة المثمرة.
تتزود ببع ،حقائق المواد االجتماعية ومفاهيمهلا المالئملة لسلنها التلي تسلاعد فلي التكيلف ملع مجتمعلا وبيئتلا وحياتلا المسلتقبلية
لمواكبة التطور المعرفي والتقني.
تعي كيفية تفاعل اإلنسان مع بيئته التي يعيش فيها ومدى تلأثيره بهلا وتلأثيره فيهلا والتأكيلد عللى مسلؤولية الملواطن فلي حمايتهلا
والمحافظة عليها.
تنمي قدرتها التفكير العلمي في دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
تنمي مهاراتها الحركية والعقلية ،وتوجيهها نحو استثمارها بشكل ايجابي.
تقدر قيمة العمل بأنواعه المختلفة ،وحاجة بالدها إلى القوى الوطنية العاملة المدربة.
تعي أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها على اإلنسان ،مع مراعاة االلتزام بالمنهج الواعي في التعامل معها.

توزيع منهج مادة لل الدراسات االجتماعية للصف السادس االبتدائي
األسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18-17

التاريخ
من

إلى

األحد 1442/6/4هل
األحد 1442/6/11هل
األحد 1442/6/18هل
األحد 1442/6/25هل
األحد 1442/7/2هل
األحد 1442/7/9هل
األحد 1442/7/16هل
األحد 1442/7/23هل
األحد 1442/8/1هل
األحد 1442/8/8هل
األحد 1442/8/15هل
األحد 1442/8/22هل
األحد 1442/8/29هل
األحد 1442/9/6هل
األحد 1442/9/13هل
الثالثاء 1442/10/6هل
األحد 1442/10/11هل

الخميس 1442/6/8هل
الخميس 1442/6/15هل
الخميس 1442/6/22هل
الخميس 1442/6/29هل
الخميس 1442/7/6هل
الخميس 1442/7/13هل
الخميس 1442/7/20هل
الخميس 1442/7/27هل
الخميس 1442/8/5هل
الخميس 1442/8/12هل
الخميس 1442/8/19هل
الخميس 1442/8/26هل
الخميس 1442/9/3هل
الخميس 1442/9/10هل
الخميس 1442/9/17هل
الخميس 1442/10/8هل
الخميس 1442/10/22هل

الدروس
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود
توحيد المملكة العربية السعودية
ملوك المملكة العربية السعودية (الملك سعود – الملك فيصل)
ملوك المملكة العربية السعودية (الملك خالد  -الملك فهد  -الملك عبد هللا)  +تقويم الوحدة الخامسة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (نشأته)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (شخصيته ومواقفه)

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (إنجازاته)  +تقويم الوحدة السادسة
رؤية المملكة 2030
برامج تحقيق رؤية المملك 2030
برنامج جودة الحياة  +برنامج تنمية القدرات البشرية
برنامج تعزبز الشخصية الوطنية  +تقويم الوحدة السابعة
خطوط الطول ودوائر العرض
موقع وطني
مناخ وطني  +سكان وطني
المشاركة المجتمعية  +تقويم الوحدة الثامنة

مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة/الصف
موضوع الدرس
التمهيد

األحد

الدراسات االجتماعية 6ب
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود
من هو الملك عبد العزيز؟

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

تتحقللق أهللداف الللدرس مللن خللالل األنشللطة

أن تتعرف الطالبة على الملك
عبد العزيز.
أن تعدد الطالبة صفات الملك
عبد العزيز.
أن تلخص الطالبة مراحل
استرداد الرياض.
أن تكتب الطالبة نبذة
مختصرة عن وفاة الملك عبد
العزيز.

الواجب

من هو الملك عبد العزيز؟
هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي ابن عبد هللا بن محمد بن سعود.
ولد عام  1293هل في الرياض ،غادر الرياض إلى الكويت وعمره  16سنة ،كان عمره 26
سنة عند استرداد الرياض ،قضى  32سنة في توحيد المملكة العربية السعودية.
من صفاته :التدين – الحكمة – الشجاعة – المواطنة – العزم – الصبر.
استرداد الرياض
المحاولة األولى
استثمر الملك عبد العزيز فرصة تحرك الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت لمواجهة
عبدالعزيز بن رشيد في القصيم عام  1318هل ،فسار مع والده.........
المحاولة الثانية
تمكن الملك عبد العزيز من استرداد الرياض في الخامس من شهر شوال عام  1319هل،
مع رجال ه ،وعتاد قليل ،بعد كفاح ونضال امتد إلى أكثر من ثالثة أشهر وكان عددهم 63
رجال.
"الحكم هلل ثم لعبد العزيز"
انتهت المواجهة بانتصار الملك عبد العزيز ،وصعد أحد رجاالته إلى أعلى قصر المصمك
ليعلنها في أرجاء المدينة ،أن حلم العودة قد تحقق( :الملك هلل ثم لعبد العزيز ابن عبد
الرحمن آل سعود).
وفاة الملك عبد العزيز:
كانت حياة الملك عبد العزيز رحمه هللا حافلة بالكفاح والبناء ،وقد أثمر ذلك بروز المملكة
العربية السعودية بين دول العالم في الجوانب السياسية واالقتصادية والتنموية ،وقد توفى
رحمه هللا بعد هذا العمل الجاد الطويل الخالد ،في مدينة الطائف سنة  1373هل ،ونقل
جثمانه إلى الرياض ،ودفن في مقبرة العود ،وخلفه في الحكم ولي عهده األمير سعود بن
عبد العزيز.

واإلجراءات التالية:
▪ أبدأ الدرس بسؤال تمهيدي (من هو الملك عبـد
العزيــز ،ث ثــم أعــرا عل ـ ال البــات نبــنة عــن

تعرفي على الملك عبد
العزيز.

▪ أتناول مع ال البات المحاولـة األولـ السـترداد

عددي صفات الملك عبد
العزيز.

▪ مــن خــالل المناقشــة والحــوار أبــين لل البــات

لخصي مراحل استرداد
الرياض.

نشأته وحياته وأهم صفاته.
الرياا.
المحاولة الثانية السترداد الرياا.
▪ أوجه ال البات إل البحث عن وفاة الملـك عبـد
العزيز.
▪ أتناول األنش ة مع ال البات.
▪ أتجــــول بــــين ال البــ ـات وأقــــوم بالمالح ــــة
والتصويب.

حل أسئلة الكتاب

اكتبي نبذة مختصرة عن
وفاة الملك عبد العزيز.

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي االجتماعيات
لعام  1442ـه للفصل الدراس ن
الثان
ي
ي
تحضي  +توزي ع  +أهداف
أنواع التحاضي
االسياتيجيات الحديثة +التعلم النشط الجديد  +ر
ر
وحدات ر
اسياتيجيات التعلم النشط
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد +
+الوحدات العرضية
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
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  100ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي

ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)

SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
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

–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

