اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ
1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13
األسبوع
17
18

1442/6/8هـ

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل
آل سعود
إستراتيجية (من أنا  +الكرسي الساخن +
القصة)
1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (نشأته)
إستراتيجية (حوض السمك  +التدريس
التبادلي  +أعواد المثلجات)
1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030
إستراتيجية (من أنا  +الكرسي الساخن +
القصة
1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

موقع وطني
إستراتيجية (األلعاب واأللغاز  +مسرح
العرائس  +التدريس التبادلي)
1442/10/11هـ

1442/10/22هـ

االختبارات

(الدراسات االجتماعية)

للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

األسبوع 1442/6/11هـ 1442/6/15هـ
2

األسبوع

6

األسبوع

10

األسبوع

14

توحيد المملكة العربية السعودية
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +العمل
الجماعي  +فرز المفاهيم)
1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
(شخصيته ومواقفه)
إستراتيجية (األلعاب واأللغاز  +مسرح
العرائس  +التدريس التبادلي)
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

برنامج جودة الحياة  +برنامج تنمية القدرات
البشرية
إستراتيجية (فكر,زاوج,شارك  +البطاقات
المروحية  +الرؤوس المرقمة)
1442/9/6هـ

1442/9/10هـ

مناخ وطني  +سكان وطني
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +العمل
الجماعي  +فرز المفاهيم)

األسبوع 1442/6/18هـ
3

األسبوع

7

األسبوع

11

األسبوع

15

1442/6/22هـ

ملوك المملكة العربية السعودية (الملك سعود
 الملك فيصل)إستراتيجية (أسئلة البطاقات  +المسابقات
 +مثلث االستماع)
1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
(إنجازاته)  +تقويم الوحدة السادسة
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +مثلث االستماع
 +فكر,زاوج,شارك)
1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  +تقويم
الوحدة السابعة
إستراتيجية (من أنا  +العمل الجماعي +
األلعابوااللغاز)
1442/9/13هـ

1442/9/17هـ

المشاركة المجتمعية  +تقويم الوحدة الثامنة
إستراتيجية (حوض السمك  +التدريس
التبادلي  +أعواد المثلجات)

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني 1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
بداية إجازة عيد الفطر
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م
بداية إجازة نهاية العام

األسبوع

4

األسبوع

8

األسبوع

12

األسبوع

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

ملوك المملكة العربية السعودية (الملك خالد -
الملك فهد  -الملك عبد هللا)  +تقويم الوحدة
الخامسة
إستراتيجية (مسرح العرائس  +لعب األدوار
 +فرز المفاهيم)
1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

رؤية المملكة 2030
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +العمل الجماعي
 +فرز المفاهيم)
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

خطوط الطول ودوائر العرض
إستراتيجية (القبعات الست  +مثلث االستماع
 +المسابقات)
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

مراجعة عامة

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التم هيد
األهداف السلوكية

المادة
الملك عبد العزيز بن عبد
سعود
الرحمن بن فيصل آل
المكتسبات والمفردات
الجديدة
السادس االبتدائي
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ من هو امللك عبد العزيز؟
الدراسات االجتماعية والمواطنة

المحتوى وعرض الدرس (كتاب الطالبة)

من هو الملك عبد العزيز؟
هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي ابن عبد هللا بن محمد بن سعود.
أن تتعرف الطالبة على امللك عبد ولد عام  1293هـ في الرياض ،غادر الرياض إلى الكويت وعمره  16سنة ،كان عمره
 26سنة عند استرداد الرياض ،قضى  32سنة في توحيد المملكة العربية السعودية.
العزيز.
من صفاته :التدين – الحكمة – الشجاعة – المواطنة – العزم – الصبر.
استرداد الرياض
المحاولة األولى
أن تعدد الطالبة صفات امللك عبد استثمر الملك عبد العزيز فرصة تحرك الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت لمواجهة
عبدالعزيز بن رشيد في القصيم عام  1318هـ ،فسار مع والده.........
العزيز.
المحاولة الثانية
تمكن الملك عبد العزيز من استرداد الرياض في الخامس من شهر شوال عام  1319هـ،
مع رجاله ،وعتاد قليل ،بعد كفاح ونضال امتد إلى أكثر من ثالثة أشهر وكان عددهم 63
أن تلخص الطالبة مراحل اسرتداد رجال.
"الحكم هلل ثم لعبد العزيز"
الرايض.
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
أن تكتب الطالبة نبذة خمتصرة عن الرحمن آل سعود).
وفاة الملك عبد العزيز:
وفاة امللك 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  1373هـ ،ونقل
جثمانه إلى الرياض ،ودفن في مقبرة العود ،وخلفه في الحكم ولي عهده األمير سعود بن
عبد العزيز.
التقوي م الختامي
حل أسئلة الدرال

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلثنين

األحد

إجراءات التعليم والتعلم

تتحقققأ أهققداف الققدرال مققن ط ق
التالية:

▪ أبق ققدأ الق ققدرال بدق ققنا

الثالثاء

تقويم الهدف

ا ن ققطة واإلج قراتات تعريف على امللك عبد العزيز.

ايق ققدد مق ققن هق ققو امللق ققك عبق ققد

العزيز؟) ،مث أعرض على الطالبات نبذة عن ن أته وحياتقه

وأهم صفاته.

▪ أتناو مع الطالبات احملاولة ا وىل السرتداد الرايض.
▪ من ط

األربعاء

الخميس

املناق ة واحلوار أبني للطالبات احملاولة الثانية

السرتداد الرايض.

عددد صفات امللك عبد
العزيز.

خلصي مراحل اسرتداد
الرايض.

▪ أوجه الطالبات إىل البحث عن وفاة امللك عبد العزيز.
▪ أتناو ا ن طة مع الطالبات.

▪ أجتو بني الطالبات وأقوم ابمل حظة والتصويب.

الواجب المنزلي

اكتيب نبذة خمتصرة عن وفاة
امللك عبد العزيز.

حل أسئلة كتاب الطالبة

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

