
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف تحضير دراسات اجتماعية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف السادس ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثاني

الملف تحضير دراسات اجتماعية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف السادس ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثاني

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة اجتماعيات في الفصل الثاني

تحميل كتاب الطالب 1

توزيع اجتماعيات 6 2

أوراق عمل 6 3

اختبار وحدة المملكة العربية السعودية 4

أوراق عمل لكامل المنهج 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 
 

 

 اململكة العربية  السعودية
 وزارة   التعليم 

 إدارة الرتبية والتعليم بالرياض
  

 مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
 قسم اإلشراف الرتبوي 

 قسم: الدراسات االجتماعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 اململكة العربية  السعودية
 وزارة   التعليم 

 إدارة الرتبية والتعليم بالرياض
  

 مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
 قسم اإلشراف الرتبوي 

 قسم: الدراسات االجتماعية 
 

 االسبوعي الحصص جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :االجتماعية الدراسات مادة  لتدريس العامة األهداف
تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة، في خلقه، وجسمه، وعـقله، ولغـتـه   •

 .أمة اإلسالم وانتمائه إلى 
 .تدريبه على إقامة الصالة، وأخذه بآداب السلوك والفضائل •
 .ة، والمهارات الحركيةيتنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية، والمهارة العدد  •
 .تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات  •
 .بيئته االجتماعية والجغرافية، ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئتهتعريفه بنعم هللا عليه في نفسه، وفي  •
 .تربية ذوقه البديعي، وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه •
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها   •

 .خالص لوالة أمره وغــرس حب وطنه واإل
 توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.  •

 االبتدائية:  للمرحلة االجتماعية الدراسات مادة  تدريس أهداف
 . تتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة  •
 .تدرك بعض المشكالت التي يواجهها على مستوى أسرته ومجتمعه  •
 . تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية، ويدرك الصالت فيما بينها •
 . تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية، ويوظفها في مواقف جديدة •
 . يهاعل  تنمي إحساسه بأهمية البيئة والمحافظة •
 .تكتسب مهارات الدراسات االجتماعية المالئمة للمرحلة االبتدائية  •
 . تكتسب مهارات التفكير المالئمة للمرحلة االبتدائية  •
 . تعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه أسرته ومدرسته ومجتمعه  •
 . تنمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديه  •
 .لعربية السعوديةتتعرف جوانب من تاريخ وطنه المملكة ا •
 .تعتز بانتمائه لوطنه المملكة العربية السعودية  •
 .تتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية  •

 
 



 
 
 

 

 

            المملكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم 

 التربية والتعليم بالرياضإدارة 

مكتب التربية والتعليم بالرياض                
قسم اإلشراف التربوي               

 ةجتماعيدراسات االوحدة ال

 

 هـ 1443 ابتدائي( الفصل الدراسي الثاني للعام سادسصف )  الدراسات االجتماعية توزيع مقرر مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكيلة المدرسة مديرة المدرسة  المشرفة التربوية  معلمة المادة
    
 



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة املواطنة االجتماعية واالقتصادية  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ املواطنة املوضوع

 

 اإلسالمية. أن يعي الطالب تمتع املواطن في بالدنا بكامل حقوقه وفق الشريعة  • الهدافا

 أن يذكر الطالب على حقوق املواطن في اململكة العربية السعودية.  •

 أن يبدي الطالب إهتمامًا بمعرفة حقوق غير املسلمين.  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 عي تمتع املواطن في بالدنا بكامل حقوقه وفق الشريعة اإلسالمية.  •

 أذكر حقوق املواطن في اململكة العربية السعودية.  •

   أبدي إهتمامًا بمعرفة حقوق غير املسلمين •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  واملراجعاملصادر  حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة املواطنة االجتماعية واالقتصادية  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ األمانة والصدق املوضوع

 

 أن يعدد الطالب مظاهر األمانة  • الهدافا

 أن يفسر الطالب معنى األمانة  •

 أن يصنف الطالب أنواع الصدق  •

 يوضح الطالب دور الدولة في مكافحة الفساد أن  •

 أن يذكر الطالب فوائد الصدق   •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 األمانةعدد مظاهر  •

 فسر معنى األمانة •

 صنف أنواع الصدق  •

 وضح دور الدولة في مكافحة الفساد  •

 أذكر فوائد الصدق   •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى     • الكتاب •  البطاقات • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

 

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة املواطنة االجتماعية واالقتصادية  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ التاريخية الوطنيةاآلثار  املوضوع

 

 أن يوضح الطالب مهام عالم اآلثار  • الهدافا

 أن يذكر الطالب بعض األمثلة على أعمال التنقيب في وطني •

 أن يوضح الطالب كيفية املحافظة على اآلثار  •

 أن يعدد الطالب بعض فوائد اآلثار للوطن  •

 أن يحدد الطالب على الخارطة بعض املدن األثرية باململكة العربية السعودية  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 عالم اآلثار وضح مهام  •

 بعض األمثلة على أعمال التنقيب في وطني  أذكر  •

 وضح كيفية املحافظة على اآلثار  •

 عدد بعض فوائد اآلثار للوطن •

 حدد على الخارطة بعض املدن األثرية باململكة العربية السعودية  •

 

 لتقويما

 يوتيوب/ عين دليل املعلمة /  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة واالقتصادية املواطنة االجتماعية  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ الضرائب  املوضوع

 

 أن يفسر الطالب املقصود بالضريبة • الهدافا

 أن يصنف الطالب أنواع الضرائب  •

 أن يسمي الطالب الجهة التي تتولى تحصيل الضرائب •

 أن يذكر الطالب تاريخ تأسيس الهئية العامة للزكاة والدخل  •

 أن يعدد الطالب وظائف الضرائب   •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 فسر املقصود بالضريبة •

 صنف أنواع الضرائب  •

 سمي الجهة التي تتولى تحصيل الضرائب  •

 أذكر تاريخ تأسيس الهئية العامة للزكاة والدخل •

 عدد وظائف الضرائب   •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    • بروجكتر • السبورة التفاعلية املستخدمةالوسائل 

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة اململكة العربية السعودية  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ العزيز آل سعود امللك عبد املوضوع

 

 أن يتعرف الطالب على امللك عبد العزيز  • الهدافا

 أن يلخص الطالب مراحل استرداد الرياض  •

 استعادة الرياض أن يقدر الطالب جهود امللك عبد العزيز في  •

 أن يكتب الطالب نبذة مختصرة عن وفاة امللك عبد العزيز. •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 امللك عبد العزيز تعرف على  •

 لخص مراحل استرداد الرياض  •

 قدر جهود امللك عبد العزيز في استعادة الرياض  •

 أكتب نبذة مختصرة عن وفاة امللك عبد العزيز.  •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    السبورة التفاعلية• بروجكتر •  الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة اململكة العربية السعودية  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ اململكة العربية السعودية توحيد  املوضوع

 

 أن يلخص الطالب حالة األمن قبل توحيد البالد  • الهدافا

 أن يحدد الطالب تاريخ تسمية الوطن باململكة العربية السعودية •

 أن يعدد الطالب إنجازات امللك عبد العزيز  •

 يوضح الطالب أسباب استتباب األمن في عهد امللك عبد العزيزأن  •

 أن يصف الطالب حال البادية قبل وبعد عهد امللك عبد العزيز  •

 أن يستنتج الطالب أثر اكتشاف النفط  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  الدور تمثيل 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 لخص حالة األمن قبل توحيد البالد  •

 حدد تاريخ تسمية الوطن باململكة العربية السعودية •

 عدد إنجازات امللك عبد العزيز  •

 وضح أسباب استتباب األمن في عهد امللك عبد العزيز  •

 عهد امللك عبد العزيز صف حال البادية قبل وبعد  •

 أستنتج أثر اكتشاف النفط  •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى     • الكتاب •  البطاقات • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة اململكة العربية السعودية  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ العربية السعودية اململكة ملوك  املوضوع

 

 أن يتعرف الطالب على امللك سعود • الهدافا

 أن يعدد الطالب أبرز إنجازات امللك سعود بن عبد العزيز.  •

 أن يكتب الطالب نبذة مختصرة عن وفاة امللك سعود  •

 أن يتعرف الطالب على امللك فيصل  •

 الطالب أبرز إنجازات امللك فيصل بن عبد العزيز أن يلخص  •

 أن يكتب الطالب نبذة مختصرة عن وفاة امللك فيصل  •

 أن يتعرف الطالب على امللك خالد بن عبدالعزيز  •

 أن يعدد الطالب أبرز إنجازات امللك خالد بن عبدالعزيز  •

 أن يتعرف الطالب على امللك فهد بن عبد العزيز  •

 إنجازات امللك فهد بن عبد العزيز. أن يلخص الطالب أبرز  •

 أن يتعرف الطالب على امللك عبد هللا بن عبد العزيز  •

 أن يكتب الطالب أبرز إنجازات امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 تعرف على امللك سعود •

 عدد أبرز إنجازات امللك سعود بن عبد العزيز.  •

 أكتب نبذة مختصرة عن وفاة امللك سعود •

 تعرف على امللك فيصل •

 لخص أبرز إنجازات امللك فيصل بن عبد العزيز  •

 أكتب نبذة مختصرة عن وفاة امللك فيصل   •

 تعرف على امللك خالد بن عبدالعزيز  •

 عدد أبرز إنجازات امللك خالد بن عبدالعزيز  •

 تعرف على امللك فهد بن عبد العزيز  •

 لخص أبرز إنجازات امللك فهد بن عبد العزيز.  •

 تعرف على امللك عبد هللا بن عبد العزيز  •

 أكتب أبرز إنجازات امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  •

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى     • الكتاب •  البطاقات • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة خادم الحرمين الشريفين  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ نشأته  املوضوع

 

 أن يحدد الطالب تاريخ مولد خادم الحرمين الشريفين.  • الهدافا

 أن يسمي الطالب مكان مولد خادم الحرمين الشريفين.  •

 أن يلخص الطالب مسيرة حياة خادم الحرمين الشريفين.  •

 أن يوضح الطالب نشأة خادم الحرمين الشريفين.  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 الشريفين.حدد تاريخ مولد خادم الحرمين  •

 سمي مكان مولد خادم الحرمين الشريفين.  •

 لخص مسيرة حياة خادم الحرمين الشريفين.  •

 وضح نشأة خادم الحرمين الشريفين.  •

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    التفاعلية• بروجكتر • السبورة  الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة خادم الحرمين الشريفين  الوحدة
اقفه املوضوع  عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ شخصيته ومو

 

 أن يبرز الطالب الجوانب املهمة في شخصية امللك سلمان بن عبد العزيز. • الهدافا

 أن يشرح الطالب جانب محبته للمجتمع. •

 أن يبين الطالب الجانب اإلنساني لخادم الحرمين الشريفين. •

 يتعرف الطالب على جانب الفكر التطويري لخادم الحرمين الشريفين أن  •

 أن يوضح الطالب جوانب عنايته بالتاريخ والتراث  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 رز الجوانب املهمة في شخصية امللك سلمان بن عبد العزيز.بأ •

 أشرح جانب محبته للمجتمع. •

 بين الجانب اإلنساني لخادم الحرمين الشريفين.  •

 تعرف على جانب الفكر التطويري لخادم الحرمين الشريفين  •

 وضح جوانب عنايته بالتاريخ والتراث •

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى     • الكتاب •  البطاقات • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة خادم الحرمين الشريفين  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ إنجازاته املوضوع

 

 أن يذكر الطالب قرارات خادم الحرمين الشريفين خالل املائة يوم األولى من الحكم  • الهدافا

 أن يعدد الطالب أبرز إنجازات امللك سلمان بن عبد العزيز.  •

 أن يشرح الطالب كيف واجه امللك سلمان اإلرهاب   •

 أن يبين الطالب املقصود بعاصفة الحزم •

 أن يشرح الطالب كيف واجه امللك سلمان اإلرهاب  •

 أن يوضح الطالب موقف امللك سلمان من القضية الفلسطينية  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o  املشكالتحل 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 أذكر قرارات خادم الحرمين الشريفين خالل املائة يوم األولى من الحكم •

 عدد أبرز إنجازات امللك سلمان بن عبد العزيز.  •

 أشرح كيف واجه امللك سلمان اإلرهاب   •

 بين املقصود بعاصفة الحزم •

 أشرح كيف واجه امللك سلمان اإلرهاب  •

 وضح موقف امللك سلمان من القضية الفلسطينية •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    السبورة التفاعلية• بروجكتر •  الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة رؤية اململكة  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ 2030 رؤية المملكة املوضوع

 

 أن يعرف الطالب املقصود بالرؤية • الهدافا

 2030أن يحدد الطالب متى أطلق خادم الحرمين الشريفين رؤية  •

 .أ 2030أن يعدد الطالب عوامل نجاح رؤية   •

 . 2030ن يشرح الطالب أهداف رؤية أ •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 عرف املقصود بالرؤية  •
 2030الشريفين رؤية حدد متى أطلق خادم الحرمين  •
 .أ2030عدد عوامل نجاح رؤية  •
 .  2030أشرح الطالب أهداف رؤية  •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى     • الكتاب •  البطاقات • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة رؤية اململكة  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ 2030رؤية اململكةبرامج تحقيق  املوضوع

 

 . 2030أن يلخص الطالب أسس رؤية اململكة  • الهدافا

 .2030أن يعدد الطالب برامج رؤية اململكة  •

 . 2030أن يوضح الطالب أبرز مشروعات رؤية اململكة  •

 أن يقدر الطالب الجهود املبذولة لتطوير اململكة العربية السعودية  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 . 2030اململكة لخص أسس رؤية  •

 . 2030عدد برامج رؤية اململكة  •

 . 2030وضح أبرز مشروعات رؤية اململكة  •

 قدر الجهود املبذولة لتطوير اململكة العربية السعودية  •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    السبورة التفاعلية• بروجكتر •  الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة

  نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة رؤية اململكة  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ برنامج جودة الحياة  املوضوع

 

 أن يبين الطالب الهدف من برنامج جودة الحياة • الهدافا

 أن يعدد الطالب أبرز أعمال برنامج جودة الحياة •

 أن يصنف الطالب أعمال برنامج جودة الحياة •

 . 2030أن يوضح الطالب النتائج املتوقعة لرؤية اململكة العربية السعودية  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 برنامج جودة الحياة بين الهدف من  •

 عدد أبرز أعمال برنامج جودة الحياة  •

 صنف أعمال برنامج جودة الحياة •

 . 2030وضح النتائج املتوقعة لرؤية اململكة العربية السعودية  •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    بروجكتر • السبورة التفاعلية•  الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

  الدرسنوع   الحصة الدراسات االجتماعية املادة رؤية اململكة  الوحدة
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ برنامج تنمية القدرات البشرية  املوضوع

 

 تنمية القدرات البشريةأن يتعرف الطالب على مفهوم  • الهدافا
 تنمية القدرات البشرية أن يعطي الطالب أمثلة على  •
 تنمية القدرات البشريةأن يعدد الطالب أنواع  •

 

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 تنمية القدرات البشريةعرف مفهوم  •
 تنمية القدرات البشريةأعطي أمثلة على  •
 تنمية القدرات البشريةعدد أنواع  •

 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى     • الكتاب •  البطاقات • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

افيا واملجتمع الوحدة   نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة الجغر
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ خطوط الطول ودوائر العرض  املوضوع

 

 الطالب املقصود بخطوط الطول أن يعرف  • الهدافا

 أن يعدد الطالب سمات خطوط الطول. •

 أن يبرز الطالب فوائد خطوط الطول. •

 أن يشرح الطالب املقصود باملناطق الزمنية. •

 أن يبين الطالب سمات دوائر العرض. •

 أن يوضح الطالب فوائد دوائر العرض. •

 أن يحدد الطالب خطوط الطول على الخارطة  •

 الطالب بين خطوط الطول ودوائر العرضأن يقارن  •

 أن يتعرف الطالب على دوائر العرض   •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 املقصود بخطوط الطول  عرف •

 عدد سمات خطوط الطول.  •

 فوائد خطوط الطول.  أبرز  •

 أشرح املقصود باملناطق الزمنية. •

 بين سمات دوائر العرض.  •

 وضح فوائد دوائر العرض.  •

 حدد خطوط الطول على الخارطة •

 قارن بين خطوط الطول ودوائر العرض •

 تعرف على دوائر العرض   •

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع اسئلة الكتابحل  الواجب
 • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى     • الكتاب •  البطاقات • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

افيا واملجتمع الوحدة   نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة الجغر
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ موقع وطني  املوضوع

 

 أن يعرف الطالب املقصود باملوقع الفلكي لوطني اململكة العربية السعودية • الهدافا

 أن يحدد الطالب املوقع الجغرافي لوطني اململكة العربية السعودية على الخارطة  •

 أن يعدد الطالب سمات املوقع الجغرافي لوطني  •

 الطالب السمات السياسية واالقتصادية للمملكة العربية السعوديةأن يلخص  •

 أن يذكر الطالب السمات الدينية والثقافية للمملكة العربية السعودية •

 أن يشرح الطالب السمات الحضارية والتاريخية للمملكة العربية السعودية  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o  شاركفكر زاوج 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 عرف املقصود باملوقع الفلكي لوطني اململكة العربية السعودية  •

 حدد املوقع الجغرافي لوطني اململكة العربية السعودية على الخارطة  •

 املوقع الجغرافي لوطني عدد سمات  •

 لخص السمات السياسية واالقتصادية للمملكة العربية السعودية •

 أذكر السمات الدينية والثقافية للمملكة العربية السعودية •

 أشرح السمات الحضارية والتاريخية للمملكة العربية السعودية  •

 

 لتقويما

 املعلمة / يوتيوب/ عين دليل  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة

افيا  الوحدة   نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة واملجتمعالجغر
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ مناخ وطني املوضوع

 

 أن يعرف الطالب املقصود باملناخ  • الهدافا

 أن يبين الطالب العوامل املؤثرة في مناخ اململكة •

 للمملكة. أن يصف الطالب املوقع الفلكي  •

 أن يفسر الطالب تأثير املوقع الجغرافي على اململكة.  •

 أن يعلل الطالب تفاوت نزول األمطار في مناطق اململكة.  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 عرف املقصود باملناخ  •

 بين العوامل املؤثرة في مناخ اململكة  •

 صف املوقع الفلكي للمملكة.  •

 فسر تأثير املوقع الجغرافي على اململكة.  •

 علل تفاوت نزول األمطار في مناطق اململكة.   •

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  واملراجعاملصادر  حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



 
 
 

 والتعليم بالرياضمكتب الرتبية 

 اإلشراف الرتبويقسم 

 االجتماعية الدراسات: قسم 

 اململكة العربية السعودية 
 التعليم   وزارة 

 الرياض إدارة الرتبية والتعليم ب
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

افيا واملجتمع الوحدة   نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة الجغر
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ سكان وطني املوضوع

 

 أن يعرف الطالب املقصود بالسكان. • الهدافا

 أن يشرح الطالب مفهوم التعداد السكاني. •

 إجراء التعداد السكاني. أن يوضح الطالب أهمية  •

 أن يبين الطالب توزيع سكان اململكة على الخريطة.   •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 املقصود بالسكان.عرف  •

 أشرح مفهوم التعداد السكاني. •

 أوضح أهمية إجراء التعداد السكاني. •

 بين توزيع سكان اململكة على الخريطة.   •
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 • الكتاب •  البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى    التفاعلية• بروجكتر • السبورة  الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة

افيا واملجتمع الوحدة   نوع الدرس  الحصة الدراسات االجتماعية املادة الجغر
 عن بعد حضوري ابتدائي  سادس الفصل ه 1443/    /   التاريخ املشاركة املجتمعية  املوضوع

 

 أن يتعرف الطالب املقصود باملشاركة املجتمعية.  • الهدافا

 أن يعدد الطالب فوائد املشاركة املجتمعية. •

 أن يحدد الطالب ضوابط املشاركة املجتمعية لحماية الطلبة.  •

 الدراسات االجتماعية االستراتيجيات 
o  املناقشة 
o فكر زاوج شارك 
o حل املشكالت 
o ذاتيالتعلم ال  

o الحوار 

o  تمثيل الدور 

o  أخرى 

 االثراءات
o  فيديوهات 
o وربوينتب 
o أوراق عمل 

o   ورقة استبيان 
o  

 باملشاركة املجتمعية.عرف املقصود  •

 عدد فوائد املشاركة املجتمعية. •

 حدد ضوابط املشاركة املجتمعية لحماية الطلبة. •
 
 

 

 لتقويما

 دليل املعلمة / يوتيوب/ عين  املصادر واملراجع حل اسئلة الكتاب الواجب
 البطاقات  • صور • أقالم ملونة  • املسجل • أفالم تعليمية  • لوحات ورسومات • أخرى   • الكتاب •   • بروجكتر • السبورة التفاعلية الوسائل املستخدمة

  وكيلة املدرسة   املشرفة التربوية  مديرة املدرسة   معلمة املادة



اململكة العربية السعودية
وزارة   التعليم

اضإدارة الرتبية والتعليم بالري

مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
اإلشراف الرتبويقسم 

شعبة الدراسات االجتماعية

هـ الفصل الثاني1443تكاليف الطالبات الغير متقنات لمادة الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 

إبتدائيسادس الصفهـ1443/    / التاريخالطالبةإسم



اململكة العربية السعودية
وزارة   التعليم

اضإدارة الرتبية والتعليم بالري

مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
اإلشراف الرتبويقسم 

شعبة الدراسات االجتماعية

هـ الفصل الثاني1443تكاليف الطالبات الغير متقنات لمادة الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 

إبتدائيسادس الصفهـ1443/    / التاريخالطالبةإسم



اململكة العربية السعودية
وزارة   التعليم

اضإدارة الرتبية والتعليم بالري

مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
اإلشراف الرتبويقسم 

شعبة الدراسات االجتماعية

هـ الفصل الثاني1443تكاليف الطالبات الغير متقنات لمادة الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 

إبتدائيسادس الصفهـ1443/    / التاريخالطالبةإسم



اململكة العربية السعودية
وزارة   التعليم

اضإدارة الرتبية والتعليم بالري

مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
اإلشراف الرتبويقسم 

شعبة الدراسات االجتماعية

هـ الفصل الثاني1443تكاليف الطالبات الغير متقنات لمادة الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 

إبتدائيسادس الصفهـ1443/    / التاريخالطالبةإسم



اململكة العربية السعودية
وزارة   التعليم

اضإدارة الرتبية والتعليم بالري

مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
اإلشراف الرتبويقسم 

شعبة الدراسات االجتماعية

هـ الفصل الثاني1443تكاليف الطالبات الغير متقنات لمادة الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 

إبتدائيسادس الصفهـ1443/    / التاريخالطالبةإسم



اململكة العربية السعودية
وزارة   التعليم

اضإدارة الرتبية والتعليم بالري

مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
اإلشراف الرتبويقسم 

شعبة الدراسات االجتماعية

هـ الفصل الثاني1443تكاليف الطالبات الغير متقنات لمادة الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 

إبتدائيسادس الصفهـ1443/    / التاريخالطالبةإسم



اململكة العربية السعودية
وزارة   التعليم

اضإدارة الرتبية والتعليم بالري

مكتب الرتبية والتعليم بالرياض
اإلشراف الرتبويقسم 

شعبة الدراسات االجتماعية

هـ الفصل الثاني1443تكاليف الطالبات الغير متقنات لمادة الدراسات االجتماعية للعام الدراسي 

إبتدائيسادس الصفهـ1443/    / التاريخالطالبةإسم


