مادة الدراسات االجتماعية
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

.

 .1تمكيييا اليقيييدة ايسيييمية ييي لبييس الطالبيية جيلوييا ضييابطة لسييل ك
ي قلب .

تصيير ات ا تلمييية محبيية

 .2تز ييييييد الطالبييييية بيييييال برات المييييييارف الميئمييييية لسيييييل ا حتيييي يليييي با صيييي
للثقا ة اليل .
 .3ت

يق الطالبة للبحث عا المير ة تي يد التأم

تقيي ا

يييت

اليامييييية المبييييياد ا ساسيييييية

التتبع اليلمي.

 .4تلمية القدرات اليقلية الموارات الم تلبة لدى الطالبة تيود بالت جي

التوذيب.

 .5تربية الطالبة عل الحياة االجتماعية ايسيمية التي يس دها اي اء التيا ا تقدير التبية تح ّم المسؤ لية.
 .6تدريب الطالبة عل

دمة مجتمي

طل

تلمية ر ح اللصح اي يص ل الة أمر .

 .7حبز همة الطالبة الستيادة أمجاد أمت المسلمة التي يلتمي إليوا استئلاف السير ي طريق اليزة المجد
 .8تي يد الطالبة االلتباع ب قت

ي القراءة المبيدة استثمار راغ

ي ا عما اللا ية لديل

مجتمي .

 .9تق ية عي الطالبة لييرف بقدر سل كيف ي اج اي اعات المضللة المذاهب الودامة المباد الد يلة
 .10إعداد الطالبة لما يلي هذ المرحلة ما مراح الحياة.
.
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علية سل ) لبيا رس ال.
تسو ي بلاء صيتوا المؤملة با هلل ربا بايسي ديلا ملوجا للحياة بمحمد (صل
تلمي ثقتوا بمق مات ا مة ايسيمية تيزز االلتماء لواا تؤما ب حدتوا عل ا تيف أجلاسوا أل الوياا السيتيادة أمجادهيا تحقييق
سيادتوا ي اليال .
علي سل ) تت ذ قد ة ي الحياةا لستبيد ما سير أسي لا
ترتبط بتاريخ أمتوا حضارتوا ايسيميةا تبو سيرة اللبي (صل
الصالحيا ي ج الب الحياة الم تلبة.
تك ا إلسالا صالحا ملتز بآداب ايسي تياليم قيمة.
تيتز بااللتماء لل طا تتبصر بما ل ما أمجاد عريقة ي ظي الحضيارة ايسييمية تتييرف علي مالية ميا مزاييا جطرا يية طبيييية
اقتصاديةا تيرف كيبية استثمارها المحا ظة عليوا.
تيمق ايمالوا بمبدأ ال رى ممارسة الحق ق تلتز بال اجبات ي ض ء ال ريية ايسيمية.
تيي م كيت مجتميوا الثقا ية االجتماعية االقتصاديةا تستيد لإلسوا ي حلوا.
تيرف المجتميات اليربية ايسيمية اليالميةا تدرك ال ائج الصيت التي تربط بيضوا ببيضا ييي حج التحديات التي ت اجي
ا متيا اليربية ايسيمية.
بوا عليوا تلميوا ت جووا ال جوة المبيدة المثمرة.
تتبصر بقدراتوا استيداداتوا التي الي
تتز د ببيض حقائق الم اد االجتماعية مباهيموا الميئمة لسلوا التي تساعد ي التكيف مع مجتميا بيئتا حياتا المستقبلية لم اكبية
التط ر المير ي التقلي.
تيي كيبية تباع ايلساا مع بيئت التي يييي يويا ميدى تيأثير بويا تيأثير يويا التأكييد علي مسيؤ لية المي اطا يي حمايتويا
المحا ظة عليوا.
تلمي قدرتوا التبكير اليلمي ي دراسة الظ اهر الطبييية الب رية.
تلمي مواراتوا الحركية اليقليةا ت جيووا لح استثمارها ب ك ايجابي.
تقدر قيمة اليم بأل اع الم تلبةا حاجة بيدها إل الق ى ال طلية الياملة المدربة.
تيي أهمية االتصاالت الحديثة أثرها عل ايلسااا مع مراعاة االلتزا بالملوج ال اعي ي التيام ميوا.
.

معلومات عن المعلمة

 االس :
 المؤه :
 الت صص:
 الصب ف التي تدرسوا:
 م اد التدريس:
 أس المدرسة:

.

المســرد
اس الدرس

التاريخ

ت قيع الميلمة

ت قيع المديرة
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ت زيع ملوج مادة يي الدراسات االجتماعية للصف السادس االبتدائي
ا سب ع

التاريخ
ما
ا حد 1442/6/4هي

إل
ال ميس 1442/6/8هي

2

ا حد 1442/6/11هي

ال ميس 1442/6/15هي

3

ا حد 1442/6/18هي

ال ميس 1442/6/22هي

4

ا حد 1442/6/25هي

ال ميس 1442/6/29هي

5

ا حد 1442/7/2هي

ال ميس 1442/7/6هي

6

ا حد 1442/7/9هي

ال ميس 1442/7/13هي

7

ا حد 1442/7/16هي

ال ميس 1442/7/20هي

8

ا حد 1442/7/23هي

ال ميس 1442/7/27هي

9

ا حد 1442/8/1هي

ال ميس 1442/8/5هي

10

ا حد 1442/8/8هي

ال ميس 1442/8/12هي

11

ا حد 1442/8/15هي

ال ميس 1442/8/19هي

12

ا حد 1442/8/22هي

ال ميس 1442/8/26هي

13

ا حد 1442/8/29هي

ال ميس 1442/9/3هي

14

ا حد 1442/9/6هي

ال ميس 1442/9/10هي

15

ا حد 1442/9/13هي

ال ميس 1442/9/17هي

16

الثيثاء 1442/10/6هي

ال ميس 1442/10/8هي

18-17

ا حد 1442/10/11هي

ال ميس 1442/10/22هي
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الدر س

ميحظات

الملك عبد اليزيز با عبد الرحما با يص آ سي د
ت حيد المملكة اليربية السي دية
مل ك المملكة اليربية السي دية (الملك سي د – الملك يص )
مل ك المملكة اليربية السي دية (الملك الد  -الملك ود  -الملك عبد ) +
تق ي ال حدة ال امسة
اد الحرميا ال ريبيا الملك سلماا (ل أت )
اد الحرميا ال ريبيا الملك سلماا ( صيت م اقب )
اد الحرميا ال ريبيا الملك سلماا (إلجازات )  +تق ي ال حدة السادسة
رؤية المملكة 2030
برامج تحقيق رؤية المملك 2030
برلامج ج دة الحياة  +برلامج تلمية القدرات الب رية
برلامج تيزبز ال صية ال طلية  +تق ي ال حدة السابية
د ائر اليرض
ط ط الط
م قع طلي
ملاخ طلي  +سكاا طلي
الم اركة المجتميية  +تق ي ال حدة الثاملة
مراجية عامة
اال تبارات

.

عنوان الوحدة :الوحدة الخامسة :المملكة العربية السعودية
المهارة

الحصة

المكون

الهدف

األولى

الملك عبد العزيز بن
عبد الرحمن بن فيصل
آل سعود

التعرف على الملك عبد
العزيز بن عبد الرحمن
بن فيصل آل سعود

الثانية

توحيد المملكة العربية
السعودية

توضيح تسمية الوطن
بالمملكة العربية
السعودية.
التعرف على إنجازات
الملك عبد العزيز

التذكر  -الطالقة

الطالقة – التذكر
– التوضيح

إستراتيجية
التدريس
التعلم الذاتي

خرائط المفاهيم

اإلجراءات

صفحة  18كتاب الطالبة

صفحة  21كتاب الطالبة

أداة
التقويم
أوراق قياس

تكليف منزلي

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
.

