الدراسات االجتماعية
الصف الخامس االبتدائي
التحضير بطريقة
بطاقات التخطيط اليومي



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته

بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.




تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية،



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف



تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسها ،وفي بيئته االجتماعية

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
الموضوعات.

والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسها وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير

العمل اليدوي لديه.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في

حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس حب وطنه

واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح

وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.

 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
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يتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة.
يتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة ويستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
يتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
يتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
يرسخ لديه الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية ويعتز بها.
يتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
يتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
يعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه أسرته ومدرسته ومجتمعه .
ينمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديه.
يتعرف جوانب من تاريخ وطنه المملكة العربية السعودية .
يعتز بانتمائه لوطنه المملكة العربية السعودية.
يتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
يدرك بعض المشكالت التي يواجهها على مستوى أسرته ومجتمعه.
يتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،ويدرك الصالت فيما بينها.
يتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،ويوظفها في مواقف
جديدة.
ينمي إحساسه بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
يكتسب مهارات الدراسات االجتماعية المالئمة للمرحلة االبتدائية.
يكتسب مهارات التفكير المالئمة للمرحلة االبتدائية.
ي ّكون لديه اتجاه إيجابي نحو العمل.
ينمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
يعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
ينمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية)
األسبوع
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الدروس

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ
االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

األمن

االحد
1443/7/19هـ

الثالثاء
1443/7/21هــ

أجهزة األمن
األربعاء والخميس إجازة مطوله

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

االختبارات

مالحظات

الموقع والحدود
مظاهر السطح
المناطق الرملية
االحد اجازة مطولة

األودية
المناطق الساحلية والجزر
إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
المناطق االدارية
مفهوم مؤسسات الدولة
الخدمات الحكومية
األربعاء والخميس إجازة مطوله
الحماية االجتماعية والصحية

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
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التاريخ

للصف ( الخامس ابتدائي )

بطاقة التخطيط اليومي لمقرر الدراسات الاجتماعية

اليـوم
الوحـدة

/
الموضوع

 ...........................التاريخ
الثالثة جغرافية وطني المملكة العربية السعودية

 حديث نبوي

التمهيد للدرس   /آيـة قرآنيـة

/

الصف

14هـ

الخامس

الموقع والحدود

 عـرض مرئي

 قصة

 أحداث جارية

أخرى

األهداف التدريسية المقترحة من قبل المعلمة يتوقع من المتعلمة أن
أن تبين الطالبة حدود وطني المملكة العربية السعودية
أن تذكر الطالبة المقدسات اإلسالمية في وطني
أن تعدد الطالبة اسماء المدن التي تحد وطني
أن تذكر الطالبة مساحة وطني

1
2
3
4

اإلستراتيجيات المنفذة أثناء عملية التعلم
 عمليـات العلـم
 االستقصاء
 التعلم التعاوني
 الخرائط المفاهيمية  -المعرفية

 التدريس التبادلي

 لعـب األدوار





 الرسوم الكرتونية

 أخرى





مهارات التفكير المنفذة أثناء عملية التعلم
القيمة المراد غرسها لدى الطالبات -:ما أهمية موقع وطني المملكة العربية السعودية؟
مهارات التفكير األساسية ( ضمنية أثناء عملية التعلم )
 المالحظة
 الربط

 الوصف
 التصنيف

 المقارنة
 االستنتاج




 التطبيق


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

 اإلستقراء
 التعرف على االخطاء

 إصدار االحكام
 تحري المصادقية




 األصالة

 التوسع

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

أنشطة التعلم المصاحبة للتعلم
الكتاب المدرسي
صــــ
صــــ

ُمعد من قبل المعلمة

رقم 57
رقم 58
الوسائل وتقنيات التعلم المستخدمة أثناء عملية التعلم

 برنامج حاسوبي
 عرض مرئي

 خريطة جغرافية
 خريطة تاريخية




 الكرة األرضية


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


المعلومات اإلثرائية للدرس
نبذة مختصرة عن المعلومة

المرجع

الموقع والحدود
تقع المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي لقارة اسيا ،وتشمل اكثر من ثلثي مسااحة شابه
الجزياارة العربيااة التااي تااربط بااين ثااالا قااارات هااي :اساايا واوربااا وافريقيااا انظاار الخريطااة كتاااب
الطالبة
أهمية موقع وطني المملكة العربية السعودية
يحتوي الموقع قبلة المسلمين – يتوسط الموقع بين قارات متعددة ويربط بينها – يتوسط الموقاع
دول العالم ويمثل ذلك أهمية كبيرة
يحد وطني المملكة العربية السعودية:

كتاب الطالبة

المهمات األدائية لتقويم المتعلمات
الورقة والقلم
 أنشطة الكتاب المدرسي
 كراس النشاط

 التقديم

 المقال

 المناظرة

 منظمات بيانية



 العرض الشفوي

 العرض العملي

 المشروع





المالحظات
الكتاب المدرسي

سطر .........صـ...........

المالحظة:

على :
المرجع

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده االجتماعيات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم
النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
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
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106

اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
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 التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

