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 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 األولى الوحدة

 الخلفاء الراشدون عنوان الوحدة

 لخلفاء الراشدون رضي هللا عنهم ا الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 لدرسخالل ا

 ة ي وسنعليكم بسنت" صلى هللا عليه وسلم:قال النبي  :نبدأ بالحديث الشريف التالي

 .(اودد" )رواه أبو الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

  :لراشدونالمواقف التي تولى بها الخلفاء اتعرف التلميذة أن التعريف اإلجرائي 

 . عليه وسلمالخالفة بعد النبي صلى هللا

  ذات ، أطلب من التلميهم الخلفاء الراشدونأقدم للطالبات خريطة ذهنية تعرض

 ي هللاقراءة الخريطة بتركيز وانتباه شديدين بغرض ترتيب الخلفاء الراشدين رض

 عنهم وفق المدي الزمني لوصولهم للخالفة.

 فاء بعض الصفات المشتركة للخلأناقش مع التلميذات  :الحوار والمناقشة

ل لمجاثم أتيح لهن ا ،من الوضوح امزيد   اوأضفي عليه الراشدين رضي هللا عنهم

 كي يعبرن بإسلوبهن عن ذلك في كراساتهن.

  أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعاوني:التعلم

 ب منمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطل

أفضل وصف لحياة الخلفاء وعة التعاون فيما بينها لشرح وتوضيح كل مجم

حية بحيث تقوم كل مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بت الراشدين

 المجموعات الثالث على نشاطهن.

 سنة بدء تولي كل خليفة من الخلفاء  فة وتدوينمعر تتعاون التلميذات في

 .الراشدين رضي هللا عنهم

 فاء ميذات بكتابة عبارة مختصرة يعبرن فيها عن إعجابهن بأخالق الخلأكلف التل

 الراشدين رضي هللا عنهم وصفاتهم.

 (.؟ما الواجب علينا تجاه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) :تمرين فردي 

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 الحصص النظرية عدد

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 األولى الوحدة

 الخلفاء الراشدون  عنوان الوحدة

 فة أبو بكر الصديق رضي هللا عنهالخلي الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 خالل الدرس
 أن تذكر التلميذة اسم أبي بكر الصديق رضي هللا عنه :التعريف اإلجرائي. 

 عرفة م ومأكلف التلميذات بجمع المعلومات الدقيقة الالزمة لفه :االكتشافالبحث و

ا فيم ، تتعاون التلميذاتالمكان الذي بويع فيه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه

 بينما ،بينهن بغرض تنسيق الجهود بحيث تقوم مجموعة منهن بجمع المعلومات

 كل جيد ومتسق.تقوم األخرى بصياغة المعلومات بحيث يكتمل البحث بش

  أكلف التلميذات بتخصيص جزء من وقتهن للبحث داخل أحد )فردي تمرين

 متى توفي أبي بكر الصديق رضي هللامصادر التعليم بغرض جمع المعلومات عن 

 (.عنه

  ي أالدروس المستفادة من بيعة تصميم خريطة ذهنية تبرز أطلب من التلميذات

 .ساعدة بكر الصديق رضي هللا عنه في سقيفة بني

  :أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعلم التعاوني

 ب منمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطل

 ،نهصفات أبي بكر الصديق رضي هللا علتوضيح  كل مجموعة التعاون فيما بينها

 وعاتن رآيها وأقوم بتحية المجمبحيث تقوم كل مجموعة باختيار تلميذة تعبر ع

 الثالث على نشاطهن.

  فائدة موقف أبي بكر الصديق ضد من ارتد عن تتعاون التلميذات في توضيح

 .اإلسالم ومنع الزكاة بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم

 ( ؟جهود الخلفاء الراشدين في نشر اإلسالمما واجبنا تجاه تمرين فردي.) 

 
 
 



 

 

 اعية والمواطنةالدراسات االجتم

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 األولى الوحدة

 الخلفاء الراشدون  عنوان الوحدة

 يفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنهالخل الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 خالل الدرس

 دةإذا كان الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسقول من أقوال عمر المأثورة :"ب نبدأ." 

 عنه  أن تبين التلميذة متى تولى عمر بن الخطاب رضي هللا :التعريف اإلجرائي

 الخالفة.

 سرحيتقوم التلميذات فيما بينهن بكتابة وصياغة وتنفيذ موقف م :لعب األدوار 

 الظروف المناسبة أقوم بتهيئة ،كنية عمر بن الخطاب رضي هللا عنهيناقش 

رض لنجاح الموقف من خالل السيطرة التامة على مجريات األمور داخل الصف بغ

 تحديد أقصى استفادة تربوية ممكنة.

 ( ص 1من خالل الشكل )ب على تقوم التلميذات باستنتاج ما ترتتقوم التلميذات  22

 .قتل المجوس للخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

 مكان دفن عمر بن الخطاب رضي هللاالتلميذات برسم خريطة ذهنية توضح  تقوم 

 .عنه

  :أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعلم التعاوني

 ب منمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطل

، هلخطاب رضي هللا عنصفات عمر بن التحديد كل مجموعة التعاون فيما بينها 

 وعاتبحيث تقوم كل مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجم

 الثالث على نشاطهن.

 

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 األولى ةالوحد

 الخلفاء الراشدون  عنوان الوحدة

 يفة عثمان بن عفان رضي هللا عنهالخل الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 خالل الدرس

 ي ان رضأن تحدد التلميذة العام الذي تولى فيه عثمان بن عف :التعريف اإلجرائي

 هللا عنه الخالفة.

 فان ن علماذا لقب عثمان بتوضيح حول  أناقش مع التلميذات :الحوار والمناقشة

 ثم أتيح لهن ،من الوضوح امزيد   اوأضفي عليه ،رضي هللا عنه بذي النورين

 عما فهمنه.سلوبهن أالمجال كي يعبرن ب

  :أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعلم التعاوني

 من ا ، ثم أطلبمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسي

ثمان عأعظم العمال التي أنجزت في عهد لتوضيح  كل مجموعة التعاون فيما بينها

آيها بحيث تقوم كل مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن ر ،بن عفان رضي هللا عنه

 وأقوم بتحية المجموعات الثالث على نشاطهن.

 ( متى استشهد عثمان بن عفان رضي هللا عنهتمرين فردي..) 

 ن صفات الخليفة عثمان بن عفاتصف التلميذات مشاعرهن تجاه عات الست )القب

 (.رضي هللا عنه

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 األولى الوحدة

 لراشدون الخلفاء ا عنوان الوحدة

 ة علي بن أبي طالب رضي هللا عنهالخليف الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 خالل الدرس
 الم ن العياحملة العلم، اعملوا به فإبقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنه:" نبدأ

 ."من عمل بما علم ووافق علمه عمله

 ه  عنطالب رضي هللا أبي أن تبين التلميذة متى بويع علي بن :التعريف اإلجرائي

 .بالخالفة

 هكنية علي بن أبي طالب رضي هللا عنبتوضيح تقوم التلميذات  :تمرين فردي. 

 ضي رصفات الخليفة علي بن أبي طالب  أناقش مع التلميذات :الحوار والمناقشة

ن ثم أتيح لهن المجال كي يعبر ،من الوضوح امزيد   اوأضفي عليه، هللا عنه

 عما فهمنه.بإسلوبهن 

  :ومات الدقيقة الالزمة عن أكلف التلميذات بجمع المعلالبحث واالكتشاف

، تتعاون التلميذات فيما بينهن بغرض تنسيق الجهود بحيث تقوم الخوارج

ث بينما تقوم األخرى بصياغة المعلومات بحي ،مجموعة منهن بجمع المعلومات

 يكتمل البحث بشكل جيد ومتسق.

  :الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل  أوزع تلميذاتالتعلم التعاوني

 ب منمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطل

بحيث تقوم كل  صفات الخوارج،لتوضيح  كل مجموعة التعاون فيما بينها

لى مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجموعات الثالث ع

 نشاطهن.

 الخوارجتكليف التلميذات بكتابة موضوعاُ إنشائيا  حول  :ديتمرين فر. 

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثانية الوحدة

 التاريخ اإلسالمي عنوان الوحدة

 لة األمويةالدو الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 خالل الدرس

 أن تتعرف التلميذة لمن تنسب الدولة األموية. :التعريف اإلجرائي 

  :أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعلم التعاوني

 ن كلممجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطلب 

كل  بحيث تقوم، لتحديد كيفية قيام الدولة األموية ة التعاون فيما بينهامجموع

 مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجموعات الثالث على

 نشاطهن.

  أكلف التلميذات بتخصيص جزء من وقتهن للبحث داخل أحد مصادر تمرين فردي(

 ألموية من مؤسسها وحتى آخرالتعليم بغرض جمع المعلومات عن حكام الدولة ا

 .خلفائها(

  أبرز المدن التي أنشأها األمويونرسم خريطة ذهنية عن. 

  كيف سار حكام الدولة األموية في سبيل أعرض على التلميذات خريطة توضح

ناتها بيا أكلف التلميذات بتأمل الخريطة وقراءة واستنتاج ،نشر الدعوة اإلسالمية

 لة األموية في نشر اإلسالم.بغرض تحديد نتائج جهود الدو

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثانية الوحدة

 التاريخ اإلسالمي عنوان الوحدة

 الدولة العباسية الموضوع

االستراتيجيات 
ي استخدمت الت

 خالل الدرس

 أن تتعرف التلميذة لمن تنسب الدولة العباسية. :التعريف اإلجرائي 

  :أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعلم التعاوني

 ب منمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطل

م كل ث تقوبحي، كيفية قيام الدولة العباسيةلتحديد  كل مجموعة التعاون فيما بينها

لى مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجموعات الثالث ع

 نشاطهن.

  أكلف التلميذات بتخصيص جزء من وقتهن للبحث داخل أحد تمرين فردي(

من مؤسسها  العباسيةمصادر التعليم بغرض جمع المعلومات عن حكام الدولة 

 خلفائها(.وحتى آخر 

  عاصمة الدولة العباسيةرسم خريطة ذهنية عن. 

  :بب سومات الدقيقة الالزمة عن أكلف التلميذات بجمع المعلالبحث واالكتشاف

 ، تتعاون التلميذات فيما بينهن بغرض تنسيقتسمية درب زبيدة بهذا االسم

اغة بينما تقوم األخرى بصي ،الجهود بحيث تقوم مجموعة منهن بجمع المعلومات

 المعلومات بحيث يكتمل البحث بشكل جيد ومتسق.

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثانية الوحدة

 التاريخ اإلسالمي عنوان الوحدة

 الحضارة اإلسالمية الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 خالل الدرس
 أن تعرف التلميذة المقصود بالحضارة. :التعريف اإلجرائي 

 تى محول أكلف التلميذات بجمع المعلومات الدقيقة الالزمة  :البحث واالكتشاف

ا فيم ، تتعاون التلميذاتامتدت الحضارة اإلسالمية في آسيا وإفريقيا وأوروبا

 بينما ،بينهن بغرض تنسيق الجهود بحيث تقوم مجموعة منهن بجمع المعلومات

 تقوم األخرى بصياغة المعلومات بحيث يكتمل البحث بشكل جيد ومتسق.

  ت تقوم التلميذا ،إنجازات الحضارة اإلسالميةأقوم بعرض خريطة صماء توضح

االت في المج سالميةإنجازات الحضارة اإلبتدارس الخريطة وتأملها بغرض تحديد 

 العلمية واإلنسانية.

 عددي خصائص الحضارة أوجه للتلميذات السؤال التالي:  :العصف الذهني

و ة تلأقوم باستقبال اإلجابات وتسجيلها ثم أقوم بمناقشتها إجاب ،اإلسالمية.

 .األخرى حتى نصل لتحديد أفضل وأدق إجابة

  :ث مجموعات بحيث تشمل كل أوزع تلميذات الفصل على ثالالتعلم التعاوني

 ب منمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطل

حيث ب، أبرز منجزات الحضارة اإلسالميةلتحديد  كل مجموعة التعاون فيما بينها

ث لثالاتقوم كل مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجموعات 

 على نشاطهن.

 
 
 



 

 

 لدراسات االجتماعية والمواطنةا

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثالثة الوحدة

 جغرافية وطني المملكة العربية السعودية عنوان الوحدة

 الموقع والحدود الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 ل الدرسخال

 وأضفي موقع المملكة العربية السعودية أناقش مع التلميذات :الحوار والمناقشة 

 ك فيسلوبهن عن ذلأثم أتيح لهن المجال كي يعبرن ب ،من الوضوح امزيد   اعليه

 كراساتهن.

  :أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعلم التعاوني

 ب منات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطلمجموعة نفس العدد من التلميذ

 ،عوديةأهمية موقع المملكة العربية السلتوضيح كل مجموعة التعاون فيما بينها 

 وعاتبحيث تقوم كل مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجم

 الثالث على نشاطهن.

 د لتحديقيقة الالزمة أكلف التلميذات بجمع المعلومات الد:البحث واالكتشاف

 نسيق، تتعاون التلميذات فيما بينهن بغرض تمساحة المملكة العربية السعودية

اغة بينما تقوم األخرى بصي ،الجهود بحيث تقوم مجموعة منهن بجمع المعلومات

 المعلومات بحيث يكتمل البحث بشكل جيد ومتسق.

 ( داخل أحد  أكلف التلميذات بتخصيص جزء من وقتهن للبحثتمرين فردي

 .(حدود المملكة العربية السعودية مصادر التعليم بغرض جمع المعلومات عن

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثالثة الوحدة

 طني المملكة العربية السعوديةجغرافية و عنوان الوحدة

 الجبال والهضاب الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 خالل الدرس

 م.أن تبين التلميذة سبب تسمية جبال الحجاز بهذا االس :التعريف اإلجرائي 

 قوم أ ،حددي موقع جبال طويق. أوجه للتلميذات السؤال التالي: :العصف الذهني

صل نها ثم أقوم بمناقشتها إجابة تلو األخرى حتى باستقبال اإلجابات وتسجيل

 .لتحديد أفضل وأدق إجابة

 حديدوتأكلف التلميذات بجمع المعلومات الدقيقة الالزمة لفهم :البحث واالكتشاف 

سيق ض تنتتعاون التلميذات فيما بينهن بغر ،موارد بيت المال في الدولة اإلسالمية

ة بينما تقوم األخرى بصياغ ،معلوماتالجهود بحيث تقوم مجموعة منهن بجمع ال

 المعلومات بحيث يكتمل البحث بشكل جيد ومتسق.

  ملكة أشهر الحركات والبراكين في المتقوم التلميذات برسم خريطة ذهنية توضح

 .العربية السعودية

  من الهضاب الموجودة بالمملكة  بعضلتكليف التلميذات بجمع صور ملونة

 .العربية السعودية

 أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل لتعاوني: التعلم ا

 ب منمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطل

موعة بحيث تقوم كل مج، موقع هضبة نجدلتحديد كل مجموعة التعاون فيما بينها 

 ن.ث على نشاطهباختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجموعات الثال

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثالثة الوحدة

 جغرافية وطني المملكة العربية السعودية عنوان الوحدة

 المناطق الرملية الموضوع

جيات االستراتي
التي استخدمت 

 خالل الدرس
 كة أن تعدد التلميذة بعض من المناطق الرملية في الممل :التعريف اإلجرائي

 العربية السعودية.

  يموقع رمال الربع الخاللأكلف التلميذات بجمع مجموعة من الصور الملونة. 

  :أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعلم التعاوني

 ب منة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطلمجموع

ل قوم كبحيث ت ،أهمية رمال الربع الخاليلتحديد  كل مجموعة التعاون فيما بينها

لى مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجموعات الثالث ع

 نشاطهن.

 لربعية السعودية في منطقة رمال اوضحي إنجازات المملكة العرب) :تمرين فردي 

 (.الخالي.

 نطقة معن أكلف التلميذات بجمع المعلومات الدقيقة الالزمة  :البحث واالكتشاف

قوم ت، تتعاون التلميذات فيما بينهن بغرض تنسيق الجهود بحيث النفود الكبير

ث بينما تقوم األخرى بصياغة المعلومات بحي ،مجموعة منهن بجمع المعلومات

 مل البحث بشكل جيد ومتسق.يكت

 

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثالثة الوحدة

 جغرافية وطني المملكة العربية السعودية عنوان الوحدة

 األودية الموضوع

راتيجيات االست
التي استخدمت 

 أن تبين التلميذة أهمية وادي الرمة.التعريف اإلجرائي:   خالل الدرس

 ايد  مز اوأضفي عليهموقع وادي حنيفة  أناقش مع التلميذات :الحوار والمناقشة 

 .سلوبهن عن ذلك في كراساتهنأثم أتيح لهن المجال كي يعبرن ب ،من الوضوح

 ب سبيد لتحدت بجمع المعلومات الدقيقة الالزمة أكلف التلميذا :البحث واالكتشاف

ق تتعاون التلميذات فيما بينهن بغرض تنسي ،تسمية وادي حنيفة بهذا االسم

اغة ، بينما تقوم األخرى بصيتقوم مجموعة منهن بجمع المعلوماتالجهود بحيث 

 المعلومات بحيث يكتمل البحث بشكل جيد ومتسق.

 كة األودية في المملمع صور ملونة ألشهر تكليف التلميذات بج) :تمرين فردي

 (.العربية السعودية

 من التلميذات تصور مشكلة مطلوب حلها وأكلفهن باتباع طرق :حل المشكالت 

حل المشكالت من جمع المعلومات وفرض الفروض انتهاء بوضع حلول للمشكلة 

 .فائدة تشييد السدود على األودية تتمثل في

 بية العر أبرز السدود في المملكةات بتسجيل ثالثة من تقوم التلميذ) :تمرين فردي

 (.السعودية

 

 
 
 



 

 

 الدراسات االجتماعية والمواطنة

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثالثة الوحدة

 بية السعوديةجغرافية وطني المملكة العر عنوان الوحدة

 المناطق الساحلية والجزر الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 خالل الدرس
 أن تبين التلميذة طول جزيرة فرسان الكبرى. :التعريف اإلجرائي 

 سرحيتقوم التلميذات فيما بينهن بكتابة وصياغة وتنفيذ موقف م :لعب األدوار 

وقف الظروف المناسبة لنجاح الم، أقوم بتهئية موقع جزيرة أم القماري يناقش

 من خالل السيطرة التامة على مجريات األمور داخل الصف بغرض تحديد أقصى

 استفادة تربوية ممكنة.

 ديد وتحم أكلف التلميذات بجمع المعلومات الدقيقة الالزمة لفه :البحث واالكتشاف

يق ، تتعاون التلميذات فيما بينهن بغرض تنسموقع جزيرتا ثيران وصنافير

اغة بينما تقوم األخرى بصي ،الجهود بحيث تقوم مجموعة منهن بجمع المعلومات

 المعلومات بحيث يكتمل البحث بشكل جيد ومتسق.

 ( :المناطق الساحيلةتكليف التلميذات بجمع صور ملونة ألشهر تمرين فردي 

 (.والجزر في المملكة العربية السعودية

  :على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل أوزع تلميذات الفصل التعلم التعاوني

 ب منمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ، ثم أطل

م كل بحيث تقو ،فائدة الشعب المرجانيةلتحديد  كل مجموعة التعاون فيما بينها

لى مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجموعات الثالث ع

 نشاطهن.

 
 
 



 

 

 دراسات االجتماعية والمواطنةال

    اليوم
 عدد الحصص النظرية

 

     التاريخ

    الحصة
 عدد الحصص النظرية

 

    الخامس االبتدائي الصف

      

 الثالثة الوحدة

 جغرافية وطني المملكة العربية السعودية عنوان الوحدة

 المناطق اإلدارية الموضوع

االستراتيجيات 
التي استخدمت 

 الل الدرسخ
  :لعربية لكة اأن تذكر التلميذة عدد من المناطق اإلدارية في الممالتعريف اإلجرائي

 السعودية.

  خصائص منطقة الرياضأكلف التلميذات بجمع معلومات عن. 

  :أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل التعلم التعاوني

 ب منالمتوسطات دراسيا ، ثم أطلمجموعة نفس العدد من التلميذات المتفوقات و

م بحيث تقو ،بعض خصائص مكة المكرمةلتحديد  كل مجموعة التعاون فيما بينها

ى ث علكل مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رآيها وأقوم بتحية المجموعات الثال

 نشاطهن.

 ( :دية لسعوبيني اإلمارة التي تعد من أغنى مناطق المملكة العربية اتمرين فردي

 (.نفط.بال

 وقع معن أكلف التلميذات بجمع المعلومات الدقيقة الالزمة : البحث واالكتشاف

م ، تتعاون التلميذات فيما بينهن بغرض تنسيق الجهود بحيث تقومنطقة تبوك

ث بينما تقوم األخرى بصياغة المعلومات بحي ،مجموعة منهن بجمع المعلومات

 يكتمل البحث بشكل جيد ومتسق.

 

 
 
 


