مادة الدراسات االجتماعية
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

 .1تمكييييل العقييييدة ا سيييفمية طيييي نجيييس الطالبييية هجعلصيييا ضيييابطة لسيييلهك هتصيييرطات
هتقهاه هخشيت طي قلب .
 .2تزهيييييد الطالبيييية بييييالخبرات هالمعييييارف المفئميييية لسيييين
ا ساسية للثقاطة هالعلهم.

هتنميييية محبييية

حتييييئ يلييييم با صييييه العاميييية ه المبيييياد

 .3تشهيق الطالبة للبحث عل المعرطة هتعهيده التأم هالتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية هالمصارات المختلجة لدى الطالبة هتعصده بالتهجي هالتصذيب.
 .5تربية الطالبة علئ الحياة االجتماعية ا سفمية التي يسهدها ا خاء هالتعاهل هتقدير التبعة هتح ّم المسؤهلية.
 .6تدريب الطالبة علئ خدمة مجتمع ههطن هتنمية رهح النصح ه ا خفص لهالة أمره.
 .7حجز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمت المسلمة التي ينتمي إليصا هاستئناف السير طي طريق العزة هالمجد
 .8تعهيد الطالبة االنتجاع بهقت طي القراءة المجيدة هاستثمار طراغ طي ا عما الناطعة لدين همجتمع .
 .9تقهية هعي الطالبة ليعرف بقدر سن كيف يهاج ا شاعات المضللة هالمذاهب الصدامة ه المباد الدخيلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة مل مراح الحياة.
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تسصم طي بناء شخصيتصا المؤمنة با هلل ربا هبا سفم دينا همنصجا للحياة هبمحمد (صلئ علية هسلم) نبيا هرسهال.
تنمي ثقتصا بمقهمات ا مة ا سفمية هتعزز االنتماء لصا هتيؤمل بهحيدتصا عليئ اخيتفف أجناسيصا هألهانصيا السيتعادة
أمجادها هتحقيق سيادتصا طي العالم.
ترتبط بتاريخ أمتصا هحضارتصا ا سفمية هتجصم سيرة النبي (صلئ علي هسلم) هتتخذه قدهة طي الحيياة هنسيتجيد
مل سير أسفطنا الصالحيل طي جهانب الحياة المختلجة.
تكهل إنسانا صالحا ملتزم بآداب ا سفم هتعاليم هقيمة.
تعتز باالنتماء للهطل هتتبصر بما ل مل أمجاد عريقة طي ظ الحضارة ا سفمية هتتعرف علئ مالة مل مزايا جغراطية
هطبيعية هاقتصادية هتعرف كيجية استثمارها هالمحاطظة عليصا.
تعمق ايمانصا بمبدأ الشهرى هممارسة الحقهق هتلتزم بالهاجبات طي ضهء الشريعة ا سفمية.
تعي مشكفت مجتمعصا الثقاطية هاالجتماعية هاالقتصادية هتستعد لإلسصام طي حلصا.
تعرف المجتمعات العربية ها سيفمية هالعالميية هتيدرل الهشيائل هالصيفت التيي تيربط بعضيصا بيبع ،هيعيي حجيم
التحديات التي تهاج ا متيل العربية ها سفمية.
تتبصر بقدراتصا هاستعداداتصا التي انعم بصا عليصا هتنميصا هتهجصصا الهجصة المجيدة المثمرة.
تتزهد ببع ،حقائق المهاد االجتماعية همجاهيمصا المفئمة لسنصا التيي تسياعد طيي التكييف ميع مجتمعيا هبيئتيا هحياتيا
المستقبلية لمهاكبة التطهر المعرطي هالتقني.
تعي كيجية تجاع ا نسال مع بيئت التي يعيش طيصا همدى تأثيره بصا هتأثيره طيصا هالتأكيد علئ مسؤهلية الميهاطل طيي
حمايتصا هالمحاطظة عليصا.
تنمي قدرتصا التجكير العلمي طي دراسة الظهاهر الطبيعية هالبشرية.
تنمي مصاراتصا الحركية هالعقلية هتهجيصصا نحه استثمارها بشك ايجابي.
تقدر قيمة العم بأنهاع المختلجة هحاجة بفدها إلئ القهى الهطنية العاملة المدربة.
تعي أهمية االتصاالت الحديثة هأثرها علئ ا نسال مع مراعاة االلتزام بالمنصل الهاعي طي التعام معصا.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤه :
 التخصص:
 الصجهف التي تدرسصا:
 مهاد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

تهقيع المعلمة

تهقيع المديرة

األسبوع

من

توزيع منهج مادة ــ الدراسات االجتماعية للصف السادس االبتدائي
التاريخ
الدروس
إلى

مالحظات

1
2
3
4
5
6

ا حد 1442/6/4هي

الخميس 1442/6/8هي

الملل عبد العزيز بل عبد الرحمل بل طيص آ سعهد

ا حد 1442/6/11هي

الخميس 1442/6/15هي

تهحيد المملكة العربية السعهدية

ا حد 1442/6/18هي

الخميس 1442/6/22هي

ملهل المملكة العربية السعهدية (الملل سعهد – الملل طيص )

ا حد 1442/6/25هي

الخميس 1442/6/29هي

ا حد 1442/7/2هي

الخميس 1442/7/6هي

خادم الحرميل الشريجيل الملل سلمال (نشأت )

ا حد 1442/7/9هي

الخميس 1442/7/13هي

خادم الحرميل الشريجيل الملل سلمال (شخصيت همهاقج )

7

ا حد 1442/7/16هي

الخميس 1442/7/20هي

خادم الحرميل الشريجيل الملل سلمال (إنجازات )  +تقهيم الهحدة
السادسة

8

ا حد 1442/7/23هي

الخميس 1442/7/27هي

رؤية المملكة 2030

9

ا حد 1442/8/1هي

الخميس 1442/8/5هي

برامل تحقيق رؤية المملل 2030

10

ا حد 1442/8/8هي

الخميس 1442/8/12هي

11

ا حد 1442/8/15هي

الخميس 1442/8/19هي

برنامل تعزبز الشخصية الهطنية  +تقهيم الهحدة السابعة

12
13
14
15
16

ا حد 1442/8/22هي

الخميس 1442/8/26هي

خطهط الطه هدهائر العر،

ا حد 1442/8/29هي

الخميس 1442/9/3هي

مهقع هطني

ا حد 1442/9/6هي

الخميس 1442/9/10هي

مناخ هطني  +سكال هطني

ا حد 1442/9/13هي

الخميس 1442/9/17هي

المشاركة المجتمعية  +تقهيم الهحدة الثامنة

الثفثاء 1442/10/6هي

الخميس 1442/10/8هي

18-17

ا حد 1442/10/11هي

الخميس 1442/10/22هي

مراجعة عامة
االختبارات

ملهل المملكة العربية السعهدية (الملل خالد  -الملل طصد  -الملل عبد
الخامسة

برنامل جهدة الحياة +

)  +تقهيم الهحدة

برنامل تنمية القدرات البشرية

المادة  -الصف
التصيئة هالتمصيد
مصادر التع ُّلم
(الهسائ التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

.الدراسات االجتماعية 6ب

❑سبورة ذكية

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل
مهضهع الدرس
آل سعود
من هو الملك عبد العزيز؟
❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

 تعلم تعاوني

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

الواجبات المنزلية

أح أسئلة تقهيم الدرس ها نشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

تعرفي على الملك عبد العزيز.

معلومة إثرائية

الرجهع إلئ مصادر البحث هجمع معلهمات إثرائية عل الدرس

نشاط إثرائي

عددي صفات الملك عبد العزيز.

لخصي مراحل استرداد الرياض.

اكتبي نبذة مختصرة عن وفاة الملك
عبد العزيز.
الرهابط التجاعلية بالكتاب المدرسي

رابط تفاعلي

المهارات المستهدفة

❑استماع

⃝

تقويم قبلي

أبدأ الدرس بسؤا تمصيدي (مل هه الملل عبد العزيز؟) ثم أعر ،علئ
الطالبات نبذة عل نشأت هحيات هأهم صجات .
أتناه مع الطالبات المحاهلة ا هلئ السترداد الريا.،
طكرة معلم المستقب  :ههي جع الطالبات يحضرل الدرس (نجس طريقة
التحضير المتبعة) بعد تدريبصل عليصا ثم يقمل كمجمهعات لشرحصا
هتهضيحصا.
مل خف المناقشة هالحهار أبيل للطالبات المحاهلة الثانية السترداد
الريا.،
التعليم التعاهني أجمع الطالبات بمجمهعات (المجمهعة  3طالبات) ثم
أهزع عليصل أسئلة (ما الذي تعلمتي مما سبق؟) ثم يتعاهل بحلصا هطق
هقت محدد.
أقهم بتهزيع هرق العم علئ الطالبات ثم أساعدهل طي ا جابة علئ ك
ا سئلة المهضحة بصا.

التقويم

تقويم ختامي

مراجعة لما سبق دراسته

التاريخ
الحصة
الجص

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

ا ربعاء

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

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

أل تتعرف الطالبة علئ الملل عبد
العزيز.
أل تعدد الطالبة صجات الملل عبد
العزيز.
أل تلخص الطالبة مراح استرداد
الريا.،
أل تكتب الطالبة نبذة مختصرة عل
هطاة الملل عبد العزيز.

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليهم

ا حد

االثنيل

الثفثاء

الخميس

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

تنجيذ حقيبة ا نجاز
المنزلية أخرى..............
⃝
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات

❑تفكير

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
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد +
النشط  +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

