مادة الدراسات االجتماعية
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة
بطاقة التخطيط اليومي

✓ تمكيييال قيدةايييالم ق فيييفساا طييية وجيييا قيبطي يييا ه د يييط
هتصرططت  ،هتنماا سح ا هللا هتة قه هخشات طة ق .

يييط با ي ييي

✓ تزهييييييال قيبطي يييييا يييييطيا رقئ هقيمديييييط ي قيمف ميييييا ي ييييين  ،تييي ي ي ييي ي
طألص ل قيدطسا هقيم طدئ قألفطفاا ي ثةططا هقيد م.
✓ تش يق قيبطي ا ي حث عل قيمدرطا هتد ياله قيتأسل هقيتت ع قيد مة.
✓ تنماييا قيةييال قئ قيدة اييا هقيم ييط قئ قيمات جييا يييالع قيبطي ييا هتد يياله طيت ايي
هقيت ذيب.
✓ تر اا قيبطي ا ع قيحاطم قال تمطعاييا ق فييفساا قيتيية ي ي د ط ق خييط هقيتدييطه
هتةالير قيت دا هتح ّمل قيم ؤهياا.
✓ تال يب قيبطي ا ع
أسره.

خالسا سجتمد ههطن هتنماا هح قينصح هق خييف

يي الم

✓ جز ما قيبطي ا الفتدطدم أسجطد أست قيم ما قيتة ينتمة إيا ط هقفتئنطي قي ار
طة طريق قيدزم هقيمجال
✓ تد يال قيبطي ا قالوتجطع قت طة قيةييرق م قيمجاييالم هقفييتثمط طرقاي طيية قألعمييطل
قينططدا يالين هسجتمد .
✓ تة يا هعة قيبطي ا يادري ةال فن
قي القسا هقيم طدئ قيالخا ا

اف ي ق

ق شييطعطئ قيملي ا هقيمييذق ب

✓ إعالقد قيبطي ا يمط ي ة ذه قيمر ا سل سرق ل قيحاطم.

طة نط شاصات ط قيمؤسنا ط هلل ط ه ط ففم دينط هسن جط ي حاطم ه محمال (ص
 -1ت
هف ) و اط ه ف ال.
 -2تنمة ثةت ط مة سطئ قألسا ق ففساا هتدزز قالوتمط ي ط ،هتؤسل الت ط ع قختفي أ نطف ط
هأي قو ط ،الفتدطدم أسجطد ط هتحةاق فاطدت ط طة قيدطي .
 -3ترت ط تط يخ أست ط ه لط ت ط ق ففساا ،هتج فارم قين ة (ص هللا ع ا هف ) هتتاذه قالهم طة
قيحاطم ،هو تجاال سل فار أففطنط قيصطيحال طة قوب قيحاطم قيمات جا.
 -4تك إو طوط صطيحط س تزم آدقب ق ففم هتدطيام هقاما.
 -5تدتز طالوتمط ي طل هتت صر مط ي سل أسجطد عريةا طة ظل قيحلط م ق ففساا هتتدري ع سطيا
سل سزقيط غرقطاا هط اداا هققتصطديا ،هتدري اجاا قفتثمط ط هقيمحططظا ع ا ط.
قيشريدا ق ففساا.
 -6تدمق قيمطو ط م الأ قيش ع هسمط فا قيحة ق هت تزم طي ق طئ طة
 -7تدة سشكفئ سجتمد ط قيثةططاا هقال تمطعاا هقالقتصطديا ،هت تدال يإلف طم طة ط.
 -8تدري قيمجتمدطئ قيدر اا هق ففساا هقيدطيماا ،هتال ك قي شط ج هقيصفئ قيتة تر ط دل ط دض،
هيدة ج قيتحاليطئ قيتة ت ق قألستال قيدر اا هق ففساا.
ط قي ا قيمجاالم قيمثمرم.
 -9تت صر ةال قت ط هقفتدالقدقت ط قيتة قود هللا ط ع ا ط هتنما ط هت
تتزهد دض ةط ق قيم قد قال تمطعاا هسجط ام ط قيمف ما ي ن ط قيتة ت طعال طة قيتكاف سع
-10
سجتمدط ه ائتط ه اطتط قيم تة اا يم ق ا قيتب قيمدرطة هقيتةنة.
تدة اجاا تجطعل ق و ط سع ائت قيتة يداش طا ط هسالع تأثاره ط هتأثاره طا ط هقيتأ اال ع
-11
س ؤهياا قيم قطل طة مطيت ط هقيمحططظا ع ا ط.
تنمة قال ت ط قيتجكار قيد مة طة د قفا قيظ ق ر قيب اداا هقي شريا.
-12
تنمة س ط قت ط قيحر اا هقيدة اا ،هت ا ط وح قفتثمط ط شكل قيجط ة.
-13
تةال قاما قيدمل أو قع قيمات جا ،ه ط ا فد ط إي قية ع قي طناا قيدطس ا قيمال ا.
-14
تدة أ ماا قالتصطالئ قيحاليثا هأثر ط ع ق و ط  ،سع سرقعطم قاليتزقم طيمن ج قي قعة طة
-15
قيتدطسل سد ط.
هللا ع اا

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

قف قيال س

قيتط يخ

ت قاع قيمد

ت قاع قيمالير

ت زيع سن ج سطدم قيال قفطئ قال تمطعاا ي صف قي طدس قال تالق ة
قألف ع

قيتط يخ

قيال هس

سل

إي

1

قأل ال  1442/6/4ي

قياماا
 1442/6/8ي

قيم ك ع ال قيدزيز ل ع ال قير مل ل طاصل آل
فد د

2

قأل ال
 1442/6/11ي

قياماا
 1442/6/15ي

ت اال قيمم كا قيدر اا قي د ديا

3

قأل ال
 1442/6/18ي

قياماا
 1442/6/22ي

4

قأل ال
 1442/6/25ي

قياماا
 1442/6/29ي

س ك قيمم كا قيدر اا قي د ديا (قيم ك فد د –
قيم ك طاصل)
س ك قيمم كا قيدر اا قي د ديا (قيم ك خطيال -
قيم ك ط ال  -قيم ك ع ال هللا)  +تة ي قي الم
قياطس ا

5

قأل ال  1442/7/2ي

قياماا
 1442/7/6ي

خطدم قيحرسال قيشريجال قيم ك ف مط (وشأت )

6

قأل ال  1442/7/9ي

قياماا
 1442/7/13ي

7

قأل ال
 1442/7/16ي

قياماا
 1442/7/20ي

خطدم قيحرسال قيشريجال قيم ك ف مط (شاصات
هس ققج )
خطدم قيحرسال قيشريجال قيم ك ف مط (إوجطزقت )
 +تة ي قي الم قي طدفا

8

قأل ال
 1442/7/23ي

9

قأل ال  1442/8/1ي

قياماا
 1442/7/27ي
قياماا
 1442/8/5ي

ؤيا قيمم كا 2030
رقسج تحةاق ؤيا قيمم ك 2030

10

قأل ال  1442/8/8ي

قياماا
 1442/8/12ي

11

قأل ال
 1442/8/15ي

قياماا
 1442/8/19ي

روطسج دم قيحاطم  +روطسج تنماا قيةال قئ
قي شريا
روطسج تدز ز قيشاصاا قي طناا  +تة ي
قي الم قي ط دا

قأل ال
 1442/8/22ي
قأل ال
 1442/8/29ي

قياماا
 1442/8/26ي
قياماا
 1442/9/3ي
قياماا
 1442/9/10ي
قياماا
 1442/9/17ي
قياماا
 1442/10/8ي
قياماا
 1442/10/22ي

خب ط قيب ل هدهق ر قيدرض

12
13
14
15
16
18-17

قأل ال  1442/9/6ي
قأل ال
 1442/9/13ي
قيثفثط
 1442/10/6ي
قأل ال
 1442/10/11ي

س قع هطنة
سنطخ هطنة  +فكط هطنة
قيمشط ا قيمجتمداا  +تة ي قي الم قيثطسنا
سرق دا عطسا
قالخت ط قئ

سف ظطئ

بطاقة التخطيط اليومي لمقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة

 ...........................التاريخ

اليـوم
الوحـدة قيمم كا قيدر اا قي د ديا
قيتم اال ي ال س   /آييا قرآوايا

/
الموضوع

 اليث و ي

/

الصف

14هـ

فطدس ق تالق ة

امللك عبد العزيزبن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود

 عيرض سر ة

 قصا

 أ القث ط يا

أخرع

األهداف التدريسية المقترحة من قبل المعلمة
يتوقع من المتعلمة أن
1
2
3
4

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.

اإلستراتيجيات المنفذة أثناء عملية التعلم
 عمليـات العلـم
 قالفتةصط
التعاوني
 التعلم
 قيارق ط قيمجط اماا  -قيمدرطاا

 التدريس التبادلي

 لعـب األدوار





 الرسوم الكرتونية

 أخرى





مهارات التفكير المنفذة أثناء عملية التعلم
الطالبات -:التعرف على امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود

القيمة المراد غرسها لدى
مهارات التفكير األساسية ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 املالحظة
 الربط

 الوصف
 التصنيف

 املقارنة
 االستنتاج




 التطبيق


مهارات التفكير الناقد ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 االستنباط
 تمييز الحقائق عن اآلراء

 اإلستقراء
 التعرف على االخطاء

 إصدار االحكام
 تحري املصادقية




 األصالة

 التوسع

مهارات التفكير اإلبداعي ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 الطالقة
 مهارة التفكير العلمي (حل املشكالت )

 املرونة

أنشطة التعلم المصاحبة للتعلم
ُمعد من قبل المعلمة

الكتاب المدرسي
ص 18

الوسائل وتقنيات التعلم المستخدمة أثناء عملية التعلم
 برنامج حاسوبي
 عرض مرئي

 خريطة جغر افية

 الكرة األرضية



 نماذج ...........................................

 خريطة تاريخية







المعلومات اإلثرائية للدرس
نبذة مختصرة عن المعلومة

المرجع

سل قيم ك ع ال قيدزيز؟
ع ال قيدزيز ل ع ال قير مل ل طاصل ل تر ة ق ل ع ال هللا ل سحمال ل فد د.
هيال عطم  1293ي طة قيريطض ،اطد قيريطض إي قيك يت هعمره  16فنا ،ط عمره  26فنا عنال قفتردقد
قيريطض ،قل  32فنا طة ت اال قيمم كا قيدر اا قي د ديا.
سل صجطت  :قيتاليل – قيحكما – قيشجطعا – قيم قطنا – قيدزم – قيص ر.

كتاب الطالبة

قفتردقد قيريطض
قيمحطهيا قألهي
قيمحطهيا قيثطواا
"قيحك هلل ث يد ال قيدزيز"
هططم قيم ك ع ال قيدزيز:

المهمات األدائية لتقويم المتعلمات
الورقة والقلم
 أنشطة الكتاب املدرس ي
 كراس النشاط

 التقديم

 املقال

 املناظرة

 منظمات بيانية



 العرض الشفوي

 العرض العملي

 املشروع





المالحظات
الكتاب المدرسي

سطر .........صـ...........

املالحظة:

على:
املرجع

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
ر
وحدات ر
االسياتيجيات الحديثة +التعلم
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد +
النشط الجديد  +ر
اسياتيجيات التعلم 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

