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 اإلدارة العامة للتعليم ...............
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 معلمة المادة

 أ/ .......................................
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 ( هـ1441( الفصل الدراسي األول  )سادس االبتدائي ال(   للصف  )  الدراسات االجتماعية والمواطنة  توزيع منهج مادة  ) 

 هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

 المصطلحات التاريخية 2 ما التاريخ 1

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع

 مراحل تأسيس الدولة السعودية االولى 4 ولىالدولة العربية قبل قيام الدولة السعودية اال 3

 هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 تابع أئمة الدولة السعودية االولى 6 أئمة الدولة السعودية االولى 5

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع

 امتداد الدولة ونهايتها 8 ايتهاامتداد الدولة ونه 7

 هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

 أئمة الدولة السعودية الثانية 10 عودة الدولة السعودية 9

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع

 12 تابع أئمة الدولة السعودية الثانية 11
الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين األولى 

 والثانية

 هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

 األمانة والصدق 14 المواطنة 13

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع

 الضرائب 16 االثار التاريخية الوطنية 15

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 بوعاألس
بداية الدراسة للطالب للفصل 

 الدراسي األول
 م01/09/2019 هـ02/01/1441

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 العام بداية إجازة منتصف
بداية الدراسة للفصل الدراسي 

 الثاني
 م19/01/2020 هـ24/05/1441
 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات  لمعايير 
 التقويم

 معلمة المادة
 أ/

 المشرفة التربوية
 أ/

 قائدة المدرسة
 أ/
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 التاريخ العنوان الأولى الوحدة

 بإيجاز . التاريختكلمي عن  تمهيد

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

 : : تحديد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 
 أن:يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة  :العامةاألهداف 

 تعرف معني التاريخ.      
  خيةالمصطلحات التاريأتعرف على.         
  فوائد التاريخأتعرف على    . 
  العصور التاريخيةأتعرف على       . 

 : األسئلة األساسية :(  األفهام الباقية )األفكار الكبرى 
مفهوم سنتعرف في هذه الوحدة على  الفكرة الكبرى:

 .التاريخ ومصطلحاته

 المتعلمات:ستفهم 

 معنى التاريخ 
 تعرف المصطلحات التاريخية 
 وائد التاريخ في حياتناف 
 معرفة العصور التاريخية 
 معرفة العصور االسالمية 

  التاريخ؟هو ما  األول:السؤال 

 ؟هي المصطلحات التاريخيةما  الثاني:السؤال 

 ؟ ما هي فوائد التاريخالسؤال الثالث : 

 ستكون المتعلمات قادرات على : ستعرف المتعلمات :

 معنى التاريخ 

  التاريخيةتعرف المصطلحات 

 فوائد التاريخ في حياتنا 

 العصور التاريخية 

 العصور االسالمية 

 التاريخ تعريف 

 المصطلحات التاريخية ذكر 

  فوائد التاريخ في حياتناتوضيح 

 معرفة العصور التاريخية 

 معرفة العصور االسالمية 

 ستقوم المعلمة بما يأتي : ستقوم المتعلمات بما يأتي :

 والحوار المناقشة . 

 البحث تابةك . 

 مطوية عمل . 

 قصة كتابة. 

 والنشاط الطالبة كتابي نشاطات تنفيذ . 

 العمل أوراق حل . 

 مفاهيم خرائط أو ذهنية خرائط رسم في المشاركة. 

 المعلومات جمع . 

 . تقدم التمهيد 

  طريقة إلقائية  –تحدد إستراتيجية التدريس ) تعلم تعاوني

 قد ( .تفكير نا –حوار ومناقشة  –تعلم نشط  –

 . قراءة نموذجية للنصوص 

 التعزيز المناسب 

 .تقسيم المجموعات 

 .إعداد أورق العمل 

 . إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم 
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 : : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 

 األدائية:المهمات 

 .التعامل مع اآلخرين عن االنترنت من أبحاث عمل*

  .المجتمع ومكوناته توضح قصة الطالبات تحضر أن*

 الرئيسية:المحكات 

 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات. *

 * القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .

 متميز ( . –كفء  –نام  -* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ  

 :أخرىأدلة 

 من خالل األدلة التالية :

األسئلة  - المفكرات – التذكير األكاديمي - اختبارات طويلة - اختبارات قصيرة -زميالت نقاشات ال

 . ملف اإلنجاز - المطويات – تقويم األقران -الفجائية 

 : : خبرات التعليم والتعلم 3الخطوة 

 : األنشطة التعليمية
ت فيهدا مدم طدرؤ سدمال مناسدب تهيئة وتمهيدد بعدرق قصدة مدن الحيداة حدول موضدوع الوحددة ومناقشدة الطالبدا 

 للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع الوحدة  

أقددوم بعددرق بطاقددات كتبددت فيهددا المفددردات لهددذه الوحدددة أو بروشددور توضدديحي  تقددوم أحددد الطالبددات بقراءتهددا  

 ومتابعة جميع الطالبات ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة .

يق عرق المفردات والخبدرات التعليميدة  لددرول الوحددة عدن عرق األسئلة األساسية واإلفهام الباقية عن طر 

مداذا تعلمدت ( فتقدوم المعلمدة بتوزيدع   -مداذا أريدد أن أعدرف  –طريق جددول الدتعلم وإسدتراتيجية ) مداذا أعدرف 

الجدول المعد لذلك وتوزيعه على الطالبات مم تقوم الطالبات بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة وتقدوم المعلمدة بعدد 

طددالع علددى الجددداول بعددرق معلومددات التعزيددز عددن طريددق جهدداز العددرق فددوق الددرأل بشددفافيات أو شددرائح اال

 البوبوينت ومناقشة الطالبات في ذلك وهكذا في كل مفردة.

 تقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في المجموعة لمناقشة مفردات وخبرات التعلم  . 

لبات عن طريق تقسيم المفردات على المجموعدات مدم عدرق كدل مجموعدة عمل أبحاث لمفردات الدرل من الطا 

 لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلمة . 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة لكل مجموعة وترك الحرية  

موعدات ومالحةدة ومتابعدة وتعزيدز لها لتنفيذ الخريطة التدي توضدح هدذه المفدردات مدم مناقشدتها مدع جميدع المج

 المعلمة في حصة لذلك ويمكن االستعانة  بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .

توزيددع ملددف االنجدداز والددذي يحتددوي المفددردات وتكددون فارغددة وتقددوم الطالبددات بتعبئددة هددذا الملددف مددن أذهددانهم  

 ومتابعة المعلمة وتعزيز ما يحتاج لذلك .

 ل أسئلة الوحدة منزليا  مم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة .تكليف الطالبات بح 

عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين المجوعات حتدى تعدم الفائددة  

 منها جميع الطالبات ومناقشتها مع المعلمة 

 المجموعات ومناقشة المجموعات فيها.تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم لمفردات الوحدة ويوزع على  

عقد مسابقة بين الطالبات تكون من إعداد المجموعات نفسها تتبدادل فيهدا المجموعدات إلقداء األسدئلة واإلجابدات  

فيمددا بينهددا وممكددن تكددون بددين الفصددول مددن الصددف الواحددد وتكددون لجنددة التحكدديم مددن المعلددم وبعدد  الطالبددات 

 اتي .المتميزين يتضح فيها التقويم الذ

 عقد اختبار لنهاية الوحدة للتأكد من إتقان الطالبات لمفردات الوحدة . 

 كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة . 
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 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

عمل بحث 

اإلمام يوضح 

 محمد بن سعود

شمل بع  

جوانب 

الموضوع ولم 

يتطرق للبع  

 األخر

شمل أغلب 

انب جو

الموضوع 

وأغفل جانب 

 واحد

شمل جميع جوانب 

 الموضوع محل النقاش

شمل جميع جوانب 

الموضوع محل 

النقاش بشكل 

 مفصل ودقيق

 

الترتيب 

 والتنسيق
 ممتاز مناسب جدا مناسب 

 

 متميز

 
 

 في الموعد المحدد تأخر يوم واحد تأخر يومين الزمن

 

 في الموعد المحدد
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 األدائيــة( )المــهمة

 التاريخ الوحدة:اسم 

   االبتدائي السادل الصف: 

 عن: التاريخعن  مقالةتتمثل مهمتك في كتابة 
 ( مفهوم التاريخ والمصطلحات التاريخية) 

 الهدف هـ

 . صحفيةمهمتك : 

 توظيف الدرول اللغوية . الهدف:

عة أن تطرحيها بطريقة شيقة , وسلسة وتحقق الفائدة والمتالمشكلة والتحدي: 

 للقارئ .

 الدور د
 متميزة. صحفية أنت:

 والملصق . المقالةتنفيذ  وظيفتك :

 طالبات المدرسة أو المجتمع . الجمهور ج

 سياق المقرر العلمي .السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرق

 والملصق . المقالةتنفيذ رسم 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاؤ

 والملصق. المقالةمام بجوانب اإلل 
 .إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة 
 .الشمولية 
 . الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي 

 

 

 جدول تنظيم التدريس
 المكون   
 ) الموضوع (

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 هـ14/     /  ما التاريخ    

  المصطلحات
 التاريخية

    هـ14/     / 
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 األخوة المعلمين والمعلمات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضير االجتماعيات

 تحضير + توزيع + أهداف

 

 أنواع التحاضير

البنائية + المسرد + االستراتيجيات الحديثة + التعلم النشط وحدات مشروع الملك عبدهللا + الطريقة 
 الوحدات العرضية + الجديد + استراتيجيات التعلم النشط

 

 المرفقات

 ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 
 كتاب الطالبة و دليل المعلم

+ 
 سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+ 
 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 
 قياس لكل درسأوراق 

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 سجل إنجاز الطالبة
+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 
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 خرائط ومفاهيم

+ 

 اثراءات

 

 شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

 

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

 ساعة( 24التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ) المستعجل 

 تسجيل الطلبيمكنكم كذالك 

 إلكترونياً 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 

 لاير 20 على سي دي سعر المادة

 لاير 20 عن طريق االيميل سعر المادة

 لاير 50 مع السي دي طباعة عادية سعر المادة

 لاير 100 مع السي دي طباعة ملونة سعر المادة

 لاير للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضير الحديثة
=========================== 

 233608010954856 / بنك الراجحي

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجحي

 27949172000110 / البنك األهلي

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهلي

———————————————————– 

almanahj.com/sa

https://mta.sa/c/


 حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبي
========================== 

 8001852539 / سامبا

 2052558759940 / الرياض

 SA3520000002052558759940 / اي بان الرياض

 900127883010006 / بنك البالد

 SA4715000900127883010006 /اي بان بنك البالد

 0101001926001 / البنك السعودي لإلستثمار

 030680161166001 /الجزيرة

 SA6760100030680161166001 / بنك الجزيرةاي بان 

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

===================== 

 68201042364000 / حساب االنماء

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء

 

 

 لاير 50بقيمة  يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة

 

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال 
 بجوال المدير

0554466161 

almanahj.com/sa

https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg
https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg


 

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004 

966558396119 

 

 

 almanahj.com/sa

https://api.whatsapp.com/send?phone=966555107025
https://api.whatsapp.com/send?phone=966557977722

