مادة الدراسات االجتماعية
للصف السادس االبتدائي

الحقوق

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية) للصف (السادس ابتدائي)
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

ما التاريخ

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

ما التاريخ

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

المصطلحات التاريخية

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

تأسيس الدولة السعودية االولى

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

أئمة الدولة السعودية االولى

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

معارك الدفاع عن الدولة السعودية األولى

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

تأسيس الدولة السعودية الثانية

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

أئمة الدولة السعودية الثانية

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين األولى والثانية

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

الحقوق

الدرس األول

مفهوم التاريخ

التاريخ:
هو تدوين األحداث التي حدثت في الماضي
وتفسيرها ،وربطها بالتطورات االجتماعية
والحضارية لإلنسان في مكان محدد.
ماذا نستفيد من التاريخ؟
من نوادر الخط المدني نقش لمعلم
الكتاب ابراهيم بن ميمون األسلمي
كتب في عـ 135ـام هـ على أحد
الجبال جنوب غربي المدينة المنورة

تحضير التعلم الرقمي

الدراسات االجتماعية
6ب

موضوع الدرس

ما التاريخ

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

عــن بــعــد O

أن تعرف الطالبة التاريخ
االهداف

األربعاء

أن تذكر الطالبة فوائد التاريخ
أن تذكر الطالبة الكلمات التي تعبر عن التاريخ

الخميس
هو التاريخ
التاريخ

الواجبات والتقويم

اذكري فواؤد التاريخ
اذكري الكلمات التي تعبر عن التاريخ

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى ..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين

حــضــــوري O

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

التاريخ

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولى

اليوم

التاريخ

الزمن المتوقع للوحدة
التاريخ

موضوع الوحدة
المكون (المحتوى)

أسبوعين

األسبوع

الصف
الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

⃝

نماذج حسية

أداء التقويم

⃝ √ البرجكتر

⃝ √ االختبارات الشفوية

• أن تعرف الطالبة التاريخ
مفهوم التاريخ ؟

• أن تستنتج الطالبة فوائد التاريخ
• أن تعدد الطالبة فوائد التاريخ

• أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس
• أن تقدر الطالبة أمهية دراسة التاريخ

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة

⃝ √ االختبارات التحريرية

✓ الظهر بالظهر +
الكرسي الساخن +
فرز المفاهيم
أخرى ...................:

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

⃝

أخرى........

الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

..........................

الحقوق

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

الدرس األول :التاريخ

الصف

السادس االبتدائي

أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

○

المادة

الدراسات االجتماعية

المفردات الجديدة

التعرف على مفهوم الرتيخ – فوائده

○

○

○

اليوم

األحد

اإلثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

التاريخ
الحصة

○

○

○

ﺱ ما فوائد دراسة التاريخ ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أن تعرف الطالبة التاريخ

تقويم الهدف

إجراءات التعليم و التعلم

عريف التاريخ

تتحقق أهداف الدرس من خالل :
▪ أع رررم أم ررام الطالب ررا مر رن خ ررالل ئس ررائل الع رررم املتاح ررة
تعريف التاريخ
استنتجئ فوائد التاريخ
▪ مررن خررالل عرررم الشررلل التو رريحئ لفوائررد الترراريخ أ ر
الطالبا حول فوائد التاريخ

أن تستنتج الطالبة فوائد
التاريخ

▪ أطل ر ر مر ررن الطالبر ررا ئاحر رردد فعر ررد ا خر ررر تعر ررداد فوائر ررد
التاريخ
عددي فوائد التاريخ

أن تعدد الطالبة فوائد التاريخ

أن تشارك الطالبة يف حل
أنشطة الدرس
أن تقدر الطالبة أمهية دراسة

من خالل تفعيل ا نشطة (  )3-2-1تشرارك الطالبرا
يف حتقيق أهداف الدرس

التاريخ

التقويم الختامي

تقومي الدرس ابللتاب

الواجب المنزلي

شاركئ يف حل أنشطة
الدرس
ر افة ذاتية

حل أسئلة اللتاب

الحقوق

طريقة الوحدات – فواز الحربي
التاريخ

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

االجتماعيات

السادس االبتدائي

احلصة
الفصل

التعرف على التاريخ

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز
المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

كتاب الطالبة

ما التاريخ ؟
مفهوم التاريخ

فوائد التاريخ

التقويم

ﺱ
ﺱ

المصطلحات التاريخية
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ

الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

الحقوق

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظيات

الوحدة

14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ
14..... / .... / ....هـ

االولى

الدرس

الدرس األول :التاريخ

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )
عريف التاريخ

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف
أن تعرف الطالبة التاريخ

استنتجي فوائد التاريخ

أن تستنتج الطالبة فوائد التاريخ

أن تعدد الطالبة فوائد التاريخ

عددي فوائد التاريخ

أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة
الدرس

شاركي يف حل أنشطة
الدرس
رقابة ذاتية

أن تقدر الطالبة أمهية دراسة

التاريخ

التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظية
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظية
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
اليذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

الحقوق

طريقة المسرد – فواز الحربي
التاريخ

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

الهدف ( المحتوى )

األسبوع

المهارة

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

................. 

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي

• أن تعرف الطالبة التاريخ

• أن تستنتج الطالبة فوائد التاريخ
ما التاريخ ؟

• أن تعدد الطالبة فوائد التاريخ

• أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس
• أن تقدر الطالبة أمهية دراسة التاريخ

التعرف على
مفهوم التاريخ

مهارات التفكير
المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

 التطبيق

 كتاب الطالبة

 المالحظة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 عالقات األرقام

االستنتاج التوضيح .........

الحقوق

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

خى
التاري ى

العنوان

خى ى؟ى ى
ماىالتاري ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تعرف التاريخ وفوائده
❖ تعدد المصطلحات المرتبطة بالتاريخ
❖ تبين مفهوم مصطلح (مدة  ،فترة  ،عهد  ،عصر )
❖ تشرح معنى المصطلحات الدهر – الحقبة – القرن – العقد
❖ تذكر أقسام العصور التاريخية
❖ تسمي العصور اإلسالمية

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على التاريخ .
ستفهم المتعلمات :
❖ التاريخ وفوائده
❖ المصطلحات المرتبطة بالتاريخ
❖ مفهوم مصطلح (مدة  ،فترة  ،عهد  ،عصر )
❖ معنى المصطلحات الدهر – الحقبة – القرن – العقد
❖ أقسام العصور التاريخية
❖ العصور اإلسالمية

السؤال األول  :ما المصطلحات المرتبطة بالتاريخ ؟
السؤال الثاني  :ما العصور اإلسالمية ؟
السؤال الثالث  :ما أقسام العصور التاريخية ؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•

التاريخ وفوائده
المصطلحات المرتبطة بالتاريخ
مفهوم مصطلح (مدة  ،فترة  ،عهد  ،عصر )
معنى المصطلحات الدهر – الحقبة – القرن – العقد
أقسام العصور التاريخية
العصور اإلسالمية

ستكون المتعلمات قادرات على :







ستقوم المتعلمات بما يأتي :









المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

معرفة التاريخ وفوائده
ذكر المصطلحات المرتبطة بالتاريخ
بيان مفهوم مصطلح (مدة  ،فترة  ،عهد  ،عصر )
شرح معنى المصطلحات الدهر – الحقبة – القرن – العقد
ذكر أقسام العصور التاريخية
تسمية العصور اإلسالمية

ستقوم المعلمة بما يأتي :
•
•
•
•
•
•
•

تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية
– تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الحقوق

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عنىالمصطلحات التاريخية .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح التاريخ .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونيية وبعيد عيرض أهيداف الوحيدة  ،أطليب مين الطالبيات
توضيح التاريخ وفوائده .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن المصطلحات المرتبطة بالتاريخ  ،أطلب مين الطالبيات قيراءة
العييرض جيييدا ن ومناقشيية المعلومييات التييي وردت فيييم فييي محاوليية ميينهن لتوضيييح المصييطلحات
المرتبطة بالتاريخ مع توضيح الهدف منم ومبرراتم.
أقدم للطالبات مطوية عن أقسام العصور التاريخية  ،اطلب مين الطالبيات قيراءة المطويية بطريقية
عملييية مركييزة تعتمييد علييى تحليييل المعلومييات التييي وردت بهييا ميين خييالل إسييتيعاب العالقييات بييين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن أقسام العصور التاريخية .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عين العصيور اإلسيالمية وييتم ذليك مين خيالل االسيتعانة بشيبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزييد
عن عشرين سطران.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن التاريخ مع توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

الحقوق

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح التاريخ

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الحقوق

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :التاريخ
الصف  :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن التاريخ عن :
( مفهوم التاريخ – المصطلحات المرتبطة بالتاريخ  -أقسام العصور التاريخية )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
الهدف
هي
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيم هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا
واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

الحقوق

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ ما التاريخ ؟
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❖ المصطلحات
التاريخية

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

الحقوق

طريقة استراتيجيات الليزر
املادة

ما التاريخ

موضوع الدرس

الدراسات االجتماعية

املكتسبات

مراجعة مفردات الدرس

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

التاريخ
احلصة
الفصل

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

التمهيد

ﺱ التحدث عن التاريخ واهمية في حياتنا ؟

األهداف السلوكية

احملتوى وعرض الدرس

األنشطة ( كتاب الطالبة )

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

تقويم اهلدف

○حل المشكالت
○االكتشاف واالستقصاء

أن تعرف الطالبة التاريخ

○العصف الذهني
أن تذكر الطالبة فواؤد
التاريخ

أنشطة الدرس

○الخرائط الذهنية
○التعلم الذاتي

أن تذكر الطالبة الكلمات
التي تعبر عن التاريخ

○التعلم التعاوني

ما هو التاريخ

اذكري فواؤد التاريخ
اذكري الكلمات التي تعبر
عن التاريخ

○أخرى............
أدوات التقويم
التقويم الختامي

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

الواجبات المنزلية ⃝

الواجب المنزلي

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

الحقوق

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
الدراسات االجتماعية
والمواطنة 6ب

المادة – الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

ﺱ

ما التاريخ

موضوع الدرس

اليوم

❑سبورة ذكية

 تعلم تعاوني

❑أوراق نشاط

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

الحصة
الفصل

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

▪ من خالل عرض الشكل التوضيحي لفوائد التاريخ أانقش الطالبات حول فوائد التاريخ

اخلربات السابقة

مراجعة ما سبق دراستة

من خالل تفعيل األنشطة (  )3-2-1تشارك الطالبات يف حتقيق أهداف الدرس

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أدوات التقويم

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

استنتجي فوائد التاريخ
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات التحريرية ⃝

اذكري فوائد التاريخ

رابط تفاعلي

❑استماع
المالحظة ⃝

تقويم بنائي

أن تعدد الطالبة فوائد التاريخ
أن تشارك الطالبة في حل أنشطة
الدرس
أن تقدر الطالبة أهمية دراسة التاريخ

▪ أطلب من الطالبات واحدة بعد األخرى تعداد فوائد التاريخ

ما هو التاريخ؟

تقويم ختامي

اذكري الكلمات التي تعبر عن التاريخ

أن تستنتج الطالبة فوائد التاريخ

▪ أعرض أمام الطالبات من خالل وسائل العرض املتاحة تعريف التاريخ

التقويم
تقويم قبلي

تتحقق أهداف الدرس من خالل :

أن تعرف الطالبة التاريخ

أنشطة ملف اإلجناز

األربعاء

التاريخ

التحدث عن التاريخ واهمية في حياتنا؟
❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑تفكير

❑كتابة
أخرى..............

الحقوق

بطاقة التخطيط اليومي ملقرر الدراسات االجتماعية

اليـوم
الوحـدة

 ...........................التاريخ

/
الموضوع

االولي التاريخ





/

الصف
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السادس ابتدائي

ما التاريخ







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

أن تعرف الطالبة التاريخ
أن تذكر الطالبة فوائد التاريخ
أن تذكر الطالبة الكلمات التي تعبر عن التاريخ

اإلستراتيجيات المنفذة أثناء عملية التعلم
 عمليـات العلـم 
 التعلم التعاوني 

 التدريس التبادلي

 لعـب األدوار





 الرسوم الكرتونية

 أخرى





مهارات التفكير المنفذة أثناء عملية التعلم
الطالبات-:

القيمة المراد غرسها لدى
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
مُعد من قبل المعلمة

الكتاب المدرسي
انظر الدرس في كتاب الطالب
انظر الدرس في كتاب الطالب

الوسائل وتقنيات التعلم المستخدمة أثناء عملية التعلم


برنامج حاسوبي

 عرض مرئي

 الكرة األرضية


 خريطة جغرافية
 خريطة تاريخية

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





المعلومات اإلثرائية للدرس
نبذة مختصرة عن المعلومة

المرجع

❖ ما التاريخ:
هـو التوثيــح احـدان اانســان والمكـان فــي بمـن معــين بو ـف علمــا لـ ا ــول
وادوات في الكتابة والتحقح والمصادر والتحليل وااستنتاج.
❖ ماذا نستفيد من التاريخ؟

كتاب الطالبة

المهمات األدائية لتقويم المتعلمات
الورقة والقلم
 أنشطة الكتاب المدرسي
 كراس النشاط

 التقديم

 المقال

 المناظرة

 منظمات بيانية



 العرض الشفوي

 العرض العملي

 المشروع





المالحظات على
الكتاب المدرسي

سطر .........صـ...........

المالحظة:

:
المرجع

الحقوق

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة

..........................................................

مادة الدراسات االجتماعية للصف السادس االبتدائي

الفصل الدراسي األول

................................................ ..................

االســم:

.............................................................................................

األولى

الوحدة:

سادس/

الفصل:

.............

ما التاريخ ؟

الدرس:
فوائد التاريخ

......................
......................
......................

......................
......................
......................

......................
......................
......................

......................
......................
......................

ضع عالمة أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة اخلاطئة
 -1التاريخ يوثق ألحداث اإلنسان واملكان يف زمن معني
 -2التاريخ يساعد على فهم احلاضر (

( )

)

 -3من الكلمات اليت تعرب عن التاريخ املاضي – احلاضر – املستقبل (

)

الحقوق
متفوق

متقدم

متمكن

غير مجتاز

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

معلم المادة....................................... /

مدير المدرسة....................................... /

أسعار مادة االجتماعيات للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحقوق

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

الحقوق

