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مبادرة" عام 2016 عام القراءة
أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
ــه:  ــة الل ــة حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
ــون  ــأن يك ــا ب ــراءة؛ »وجهن ــا للق ــام 2016 عاًم ع
هــي  القــراءة  ألن  للقــراءة؛  عاًمــا   2016 عــام 
المهــارة األساســية لجيــل جديــد مــن العلمــاء 
ــاف  ــن« وأض ــن والمبتكري ــن والباحثي والمفكري
ســموه: »القــراءة تفتــح العقــول، وتعــزز التســامح 
واالنفتــاح والتواصــل، وتبنــي شــعًبا متحضــًرا 
بعيــًدا عــن االنغــاق، وهدفنــا ترســيخ دولــة 
بامتيــاز  عالميــة  ثقافيــة  عاصمــة  اإلمــارات 
إحــداث تغييــر ســلوكي دائــم، وتحصيــن ثقافــي  و

لألجيــال القادمــة«.
ــس  ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــق صاح أطل
ــي(  ــراءة العرب ــدي الق ــه )تح ــاه الل ــي رع ــم دب ــوزراء، حاك ــس ال ــس مجل ــة، رئي الدول
قــال ســموه فــي هــذه المناســبة: »القــراءة هــي مفتــاح المعرفــة، والمعرفــة هــي مفتــاح 
النهضــة الحضاريــة، وتعزيــز االنفتــاح المعرفــي والثقافــي يبــدأ مــن الطفولــة، وغــرس 

ــا«. ــوق لبلدانن ــدم والتف ــس التق ــرس ألس ــو غ ــار ه ــوس الصغ ــي نف ــراءة ف ــب الق ح
ــس  ــب رئي ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح وأك
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي رعــاه اللــه أن تحــدي ال 50 مليــون كتــاب 
خطــوة أولــى ســتتبعها خطــوات، ومبــادرة ســتلحقها مبــادرات، والهــدف هــو صنــع جيــل 
جديــد، وأمــل جديــد، وواقــع أفضــل للجميــع، وتخريــج جيــل مبتكــر يقــود اإلمــارات 
ــذ  نحــو مســتقبل واعــد، يتحقــق بغــرس حــب القــراءة وشــغف البحــث واالطــاع من

البدايــة فــي نفــوس أطفالنــا فــي مدارســنا. 

مبادرة اقرأ
اإلمارات تقرأ .... اإلمارات ترقى
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رؤية وزارة التربية والتعليم )2021/2017(:
يادي عالمي. تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ر

الرسالة:

بناء وإدارة نظام تعليمي وابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية 

ية، ويلبي احتياجات  عالمية يشمل كافة المراحل العمر

سوق العمل المستقبلية، وذلك من خالل ضمان 

بية والتعليم، وتقديم  جودة مخرجات وزارة التر

خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين 

والخارجيين.
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الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،،،

بية الوطنّية ومعلماتها. خوات معلمي الدراسات االجتماعية والتر
أ
خوة واال االإ

السادة أولياء أمور الطلبة الموقرون.

عزاء، طلبة الصف السادس.
أ
بناء اال

أ
اال

يولـي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة - حفظـه اللـه- وأخـوه صاحـب السـمو 

كم دبـي- رعاه اللـه - وإخوانهما  الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولة رئيس مجلـس الوزراء حا

بية والتعليـم جـل اهتمامهم، فقد  مـارات قطـاع التر علـى حـكام االإ
أ
أصحـاب السـمو الشـيوخ أعضـاء المجلـس اال

جعلـوه علـى رأس أولوياتهـم لالرتقـاء بالمنظومـة التعليميـة والوصـول بهـا إلـى مصـاف العالمية.

بيـة والتعليـم علـى تطويـر نظامهـا التعليمـي وإعـداد  ـا مـن توجيهـات قيادتنـا الرشـيدة، تعمـل وزارة التر
ً
وانطالق

نسـان وإعـداده إعـداًدا سـليًما  يمانهـا الراسـخ بأهميـة بنـاء االإ مناهـج وطنيـة بمعاييـر الجـودة العالميـة، وذلـك الإ

لحيـاة منتجـة فـي عالـم دائم التغير لتحقيق التنمية المسـتدامة مـن خالل بناء جيل مبدع، مبتكـر، مثقف، واٍع، 

يـز هويتـه الوطنية  صيلـة السـامية ليسـهم فـي خدمـة وطنـه وتعز
أ
متسـلح بالعلـم والمعرفـة وثقافـة وقيـم مجتمعـه اال

جداد.
أ
بـاء واال

آ
يمـة مسـيرة االتحـاد مسـيرة اال انتمـاًء وعطـاًء ويتابـع بـكل إصـرار وعز

هـا علًما تكاملًيا - يجمع علوًما اجتماعية وإنسـانية 
ُ
بيـة الوطنيـة بمفهومها الواسـع - كون والدراسـات االجتماعيـة والتر

 لمجتمعـه قـادٍر علـى مواجهة مشـالت الحياة بكل ثقـٍة، للوصوِل إلى أسـمى 
ٍ

عديـدة تسـهم فـي إعـداِد جيـٍل نافـع

هـداف فقـد اعتمدنـا 
أ
ـا للـرؤى واال

ً
الغايـات للحفـاظ علـى مقـدرات وثـروات وإنجـازات وطننـا المعطـاء. وتحقيق

يخ  بيـة الوطنيـة، إذ يتحقـق التكامـل بيـن مـواد التار مبـدأ التكامليـة فـي بنـاء منهـج الدراسـات االجتماعيـة والتر

خرى آخذيـن باالعتبار 
أ
بـط مـع المـواد والعلـوم اال بيـة الوطنيـة واالقتصـاد وعلـم االجتمـاع مـع الر والجغرافيـا والتر

حـداث الدوليـة المتطـورة ُمحاِوليـن تقديـم خبـرات 
أ
بويـة واال المسـتجدات والمبـادرات الوطنيـة العلميـة والتر

 سـوًيا.
ً

سـِهُم فـي بنـاِء الفكِر البشـري بنـاًء معتدال
ُ
وتصـوراٍت إيجابيـٍة ت

بيـة الوطنيـة للصـف السـادس اسـتناًدا إلـى عـدة  ويسـعدنا أن نقـدم لكـم كتـاب الدراسـات االجتماعيـة والتر

 لنـا فـي بنـاء المنهـج ومـن أبرزهـا:
ً
مرتكـزات أساسـية كانـت موجهـاٍت رئيسـة

تحادية، رؤية الدولة 2021 م وأجندتها الوطنية.. 1 االستراتيجية االإ

طار الوطني الموحد لمعايير المناهج والتقييم 2014 م.. 2 االإ

بية المتحدة 2014 م.. 3 مارات العر وثيقة الباني المؤسس لدولة االإ

فاضل 
أ
مـل أن نكـون قـد وفقنـا في إعـداد المنهج وفق المرتكـزات المحددة، وبجهدكم أيهـا الزمالء اال

أ
ويحدونـا اال

مارات  فـكاَر وتحتضنهـا؛ لنحقق رؤية دولـة االإ
أ
 اال

ُ
د

ِّ
بداع واالبتـكار، تول بنـاء نوفـر بيئـة متكاملـة لالإ

أ
وبوعيكـم أيهـا اال

بيـة المتحـدة فـي أن تكون مـن أفضل دول العالـم بحلول 2021 م. العر

   والله وليُّ التوفيق،،،

لجنة التأليف

مُة
قد

لم
ا

7

www.almanahj.com



8

www.almanahj.com



الفهرس

34 �������������������������������������������������������������� الدر�س الأول: المواطنة الإيجابية

الدر�س الثاني: عام الخير ������������������������������������������������������������������������ 40

الدر�س الثالث: �سهداء العمل الإن�ساني������������������������������������������������������������ 52

2
الوحدة الثانية

المواطنة

34 ������������������������������������������������������������������������� الدر�س الأول: الح�سارة

الدر�س الثاني: الثورات الح�سارية في العالم ������������������������������������������������������� 40

52 �������������������������������������������������������������� الدر�س الثالث: �سخ�سيات ح�سارية

1
الوحدة الأولى

الع�صور التاريخية

34 ������������������������������������������������������������������������ الدر�س الأول: الخريطة

40 ��������������������������������������������� الدر�س الثاني: الأطال�س والمو�سوعات وال�سور الجوية 

الدر�س الثالث: الدرا�سة الميدانية��������������������������������������������������������������� 52

3
الوحدة الثالثة

م�صادر المعلومات 

الجغرافية التقليدية

9

www.almanahj.com



10

www.almanahj.com



الحضارة

ُ
ّول

أ
رُس اال

ّ
الد

ية في العالم الثورات الحضار

اني
ّ
رُس الث

ّ
الد

ية شخصيات حضار

ُ
الث

ّ
رُس الث

ّ
الد

مدخل الوحدة األولى
العصور التاريخية
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المعياُر

يظهر الطالب معرفة بكيفية تأثير الشخصيات واألحداث والتطورات المهمة ودورها في تشكيل المجتمعات األخرى في المنطقة  «
خال فترات زمنية مختلفة وفي مواقع مختلفة، كما يظهر الطالب فهًما ألنماط الثبات والتحول بمرور الزمن والعاقات بين 

األشخاص واألحداث، والتفسيرات المتعلقة بهذه العاقات.

م علُّ نواتج التَّ

يفّسُر المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة في الّدرِس. «

يشرُح مفهوَم الحضارِة وعوامَل قياِمها. «

يتعّرُف أهمّيَة المحافظِة على اآلثاِر الحضارّيِة لباِده بطرائَق  «

مختلفٍة.

يناقُش اآلثاَر المترّتبَة على الّتواصِل الحضارّي بيَن دولِة اإلماراِت  «

والحضاراِت المجاورِة لها.

م علُّ عليم والتَّ إستراتيجّيات التَّ

الرئيسة: التفكير الناقد. «

المساندة: التعلم التعاوني - المناقشة والحوار - قراءة النصوص واألشكال وتحليلها - االستقصاء - التصنيف. «

فكير العليا مهارات التَّ

التحليل. «

التقويم. «
يراعي المعلم قدرات أصحاب الهمم عند بناء أوراق العمل  «

أو توزيع األنشطة المختلفة.

المحورالمجال

التاريخالدراسات االجتماعية

عدد الح�ص�ص

3

الّدرُس األّوُل

الحضارة
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مهارات القرن )21(

طرائق التفكير: التفكير النقدي - حل المشكات. «

طرائق العمل: التواصل والتعاون. «

مهارات العيش في العالم: المواطنة والمسؤولية الشخصية  «

واالجتماعية.

أدوات العمل: تكنولوجيا المعلومات. «

تعزيز مفاهيم المواطنة/ التنمية المستدامة

الهوية الوطنية. «

العمل الجماعي والتواصل والقيادة. «
اإلبداع واالبتكار. «

اإللمام بالتكنولوجيا وتوظيفها. «

تعزيز مفاهيم االبتكار

تكليف المتعلمين بطرح أفكار ابتكارية تتمحور حول نشر  «
ثقافة احترام القانون بين أفراد المجتمع.

توجيه المتعلمين بإعداد للمشروع االبتكاري ينمي لديهم  «
ثقافة البحث واالبتكار والمبادرة.

الّتكامل مع المواّد اأُلخرى

المادة: اللغة العربية - أوجه التكامل: )التعبير الكتابي عن األحداث التاريخية(. «

المادة: التصميم والتكنولوجيا - أوجه التكامل: )البحث في المصادر الرقمية -إعداد العروض التقدمية(. «

المادة: الفنون البصرية - أوجه التكامل: )قراءة الصور والرسوم واألشكال(. «

المادة: العلوم - أوجه التكامل: )دورة حياة النبات(. «

م علُّ الوسائل وتقنيات التَّ

الكتاب المدرسي - الصور- المناسبة - المثيرات المرئية والعروض التقديمية - األفام التعليمية - الحاسب اآللي - مواد فلمية  «
- السبورة الذكية - الشبكة العنكبوتية - الخرائط ذات العاقة.
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ة األولى( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

عرض صور ومنجزات من العالم. «

استنتاج عنوان الدرس وعرض نواتج الدرس على المتعلمين. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة األوىل

مفهوم 

الحضارة 

وتطورها

اختيار أحد المتعلمين لقراءة الفكرة الرئيسة للدرس وتحليل المخطط  «
الذهني بمشاركة المتعلمين.

وظف أسلوب المناقشة والحوار للوصول إلى مفهوم الحضارة. وناقش  «
معهم النتائج التي توصلوا إليها.

تنظيم عملية المناقشة والحوار بين المتعلمين والتعقيب عليها. «

تعزيز إجابات المتعلمين مادًيا ومعنوًيا وتقديم تغذية راجعة لهم. «

اعرض مقطًعا عن إنجازات الحضارة اإلسامية في العلوم التطبيقية. «

اطلب من المتعلمين قراءة الخريطة الذهنية لتطور أعمار الدول البن  «
خلدون، ثم تحليلها واستخاص المعلومات والحقائق واألفكار منها.

اطلب من أحد المتعلمين قراءة سيرة ابن خلدون قراءة جهرية. «

اربط بالعلوم بين تطور أعمار الدول ودورة حياة النبات من خال  «
الشكل.

وجه المتعلمين لقراءة سؤال التحدي والبحث في شبكة المعلومات. «

تعزيز إجابات المتعلمين مادًيا ومعنوًيا وتقديم تغذية راجعة لهم. «

اطلب من المتعلمين تقديم أمثلة ونماذج أنجزها االنسان في مجال  «
االكتشاف واالختراع والتفكير والتنظيم، واستنتاج أن هذه المنجزات 

حققت مستوى معيشة أفضل.
تتناسب مع  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 

إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

ما المقصود بالحضارة؟ «

المنجزات  « أثر  بين 
العلمية على الحضارة.

التي  « المراحل  عدد 
حددها العالم العربي 
إلعمار  خلدون  ابن 

الدول.

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة

خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الّدرس. «

اطلب من المتعلمين رسم خريطة مفاهيم للدرس. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين.  «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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ة الثانية( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

مراجعة الخبرات السابقة للمتعلمين واستنتاج عنوان الدرس. «

عرض خريطة مراكز قيام الحضارة القديمة واستنتاج عنوان الدرس. «

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس وتحليل المخطط الذهني. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة 

الثانية

عوامل نشوء 

الحضارة

وجه المتعلمين نحو قراءة خريطة مراكز قيام الحضارة القديمة وتحليلها  «
واإلجابة على النشاط التعليمي المرتبط بها.

تكوين مجموعات التعلّم. «

وزع المهام المطلوبة على المتعلمين من كل مجموعة. وتحديد الوقت  «
الكافي إلنهاء المهمة.

إعطاء كل  « استمع إلجابات المجموعات من خال مقرر المجموعة و
مجموعة الفرصة لمناقشة اآلراء األخرى المطروحة.

أفسح المجال لهم لطرح بعض األسئلة حول األشياء الغامضة وعزز  «
مشاركتهم بالثناء مع تقديم التغذية الراجعة حول عوامل قيام الحضارة.

وجه المتعلمين نحو استكمال إجابة األنشطة المصاحبة لعوامل نشوء  «
الحضارة بشكل فردي.

وظف األسلوب االستنتاجي لتحديد أبرز العوامل التي ساعدت على قيام  «
الحضارة في مناطق دون غيرها، مع االستعانة بخريطة الكتاب المدرسي.

وجه المتعلمين نحو قراءة فقرة الباني المؤسس واالجابة عن السؤال  «
المرتبط به.

وجه المتعلمين لقراءة نص الموقع الجغرافي لدولة اإلمارات العربية  «
المتحدة ومناقشة النتائج التي ترتبت على موقعها .ومن خال الخريطة 
السياسية لموقع دولة اإلمارات العربية المتحدة يكتشف المتعلمون 

أبرز النتائج.

كلف المتعلمين بحل النشاط التعليمي المتعلق بالدرس مع تحديد أولوية  «
وسائل االتصال بين الحضارات وافساح المجال أمام المتعلم إلبداء رأيه 

مع تعزيز اإلجابات وتقديم التغذية الراجعة لهم.
مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 

إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

قيام  « أسباب  استنتج 
مناطق  في  الحضارة 
معينة من العالم دون 

غيرها.

المجموعات  « الحظ 
أثناء العمل الجماعي.

حدد أهم عوامل قيام  «
الحضارة.

الموقع  « أهمية  بين 
الجغرافي في ازدهار 
اقتصاد الدول ورقيها 

الحضاري.

رتب وسائل التواصل  «
بين الحضارات حسب 
وجهة  من  أهميتها 

نظرك الشخصية.

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة

خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين مع منحهم الوقت الكافي. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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ة الثالثة( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

مناقشة المتعلمين فيما سبق وتشجيعهم الستنتاج موضوع الدرس. «

استنتاج عنوان الدرس وعرض ناتج الدرس التعليمي. «

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس وتحليل المخطط الذهنّي. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة 

الثالثة

العصور 

التاريخية

اشرح للمتعلمين مهارة قراءة الخط الزمني مبيًنا لهم أهميته في دراسة  «
الموضوعات التاريخية.

اعرض خطًا زمنًيا على الطاب لقراءته وتحليله ثم اطلب من المتعلمين  «
صياغة لمعنى الخط الزمني مع تعزيز إجاباتهم وتقديم التغذية الراجعة 

لهم.

اطلب من المتعلمين قراءة الخط الزمني الوارد في الكتاب المدرسي  «
وتحليله.

كون مجموعات التعلم. «

وجه المتعلمين الستكمال بيانات الجدول المرتبط مع تعزيز إجابات  «
الطاب وتقديم التغذية الراجعة لهم.

وظف أساليب الحوار والمناقشة واالستنتاج للوصول بطابك إلى تحديد  «
المقصود بالمفاهيم التالية )التأريخ / قبل المياد / قبل الهجرة(.

كلف المجموعات برسم مخطط ذهني لعناصر درس )العصور التاريخية(  «
وعلق انتاج المجموعات في مكان بارز بالصف.

وجه المتعلمين لقراءة االكتشافات الحديثة في المغرب مع توجيه بعض  «
األسئلة السابرة على الطاب.

ناقش مع المتعلمين فقرة السنع في بادي. «

وجه المتعلمين للقراءة عن متحف ساروق الحديد واعرض لهم بعض  «
الصور عن المتحف.

مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 
إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

ما المقصود بالعصور  «
التاريخية.

ارسم خطًا زمنًيا يمثل  «
في  دراستك  سنوات 

المدرسة.

ما المقصود بكل من: «
- التاريخ قبل المياد.
- التاريخ قبل الهجرة.

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة

خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحصة مثل استراتيجية شريط الذكريات. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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يــن التــي عالجــت نشــأة    ¤ يــات المفكر تحــدي )أبحــث فــي شــبكة المعلومــات الدوليــة عــن أشــهر نظر

الحضــارة وتطورهــا(.

متروك للطالب.   ¤

أعدد أهم الحضارات التي قامت في العالم.   ¤

الحضارة الصينية - الحضارة الهندية - حضارة قرطاج - حضارة مصر القديمة - حضارة بالد الرافدين ..

أدون المنجزات الزراعية التي تحققت في عهد الباني المؤسس.   ¤

يع الزراعية. ® تنفيذ العديد من المشار

زراعة مسطحات خضراء وتشجير مناطق عديدة. ®

بار وإنشاء الخزانات. ®
آ
يع شبكات الري وحفر اال تنفيذ مشار

سمدة والبذور. ®
أ
االهتمام بالمزارعين ومنحهم الضمانات المالية وتزويدهم بالمعدات واال

بية المتحدة في ازدهارها ورقيها الحضاري. ® مارات العر أستنتج أهمية الموقع الجغرافي لدولة االإ

محطة للتزود بالوقود. ®

مركز تجاري هام. ®

تعدد الموانئ. ®

صاِل الحضاراِت:   ¤
ّ
 عليِه ِمْن وسائِل ات

ُّ
 صورٍة ما تدل

ِّ
 كل

َ
كتُب أسفل أ

الجوار السياحة الهجرة

اتعاون مع مجموعتي واستكمل بيانات الجدول التالي:   ¤

الرمزالمفهوم

ق . مقبل الميالد

ق . هـقبل الهجرة

ية هـهجر

مميالدية

األنشطة التعليمية في محتوى الدرس
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: أجيُب عّما يأتي:   ¤
ً

أوال

ما المقصود بالحضارة.	 

ــى  ــل عل ــر والعم ــراع والتفكي ــاف واالخت ــاالت االكتش ــي مج ــان ف ــازات االنس ــع إنج ــي جمي )ه

ــل( ــاة أفض ــتوى حي ــى مس ــول إل ــة للوص ــوارد الطبيع ــتغالل م اس

اذكر اثنين من عوامل نشوء الحضارة.	 

بة الخصبة - وفرة المياه - التر

- المناخ - الموقع الجغرافي

أعدد ثالث من وسائل االتصال بين الحضارات.	 

)الفتح - السياحة - التجارة - الجوار - الحرب - الهجرة(

¤   ::
َ
تية

آ
 اال

ْ
كمل الُجَمل

أُ
 ال

َ
 الّصحيحة

َ
ثانًيا: أختاُر الكلمة

بي الذي أسس علم االجتماع وتحدث عن تطور الحضارات هو:	  العالم العر

أ- ابن رشد     ب-  ابن خلدون     ج- ابن كثير     د- الخوارزمي

ثري في إمارة:	 
أ
يقع متحف ساروق الحديد اال

أ- دبي     ب- الشارقة     ج- أبوظبي     د- الفجيرة

ر فيما يأتي:   ¤
ّ
فك

ُ
ا: أ

ً
ثالث

ازدهار الحضارة في المناطق التي تتوافر فيها المياه؟	 

)حيــث تتوافــر فيهــا مقومــات قيــام الزراعــة ممــا يــؤدي إلــى اســتقرار االنســان فيهــا ومــن ثــم قيــام 

الحضــارات فيهــا(

يخية؟	  يخ وبداية للعصور التار اعتبار اختراع االنسان للكتابة نهاية لعصور ما قبل التار

ا غير حياة االنسان( ا هامًّ يخيًّ ا تار
ً
نها تعتبر حدث

أ
)ال

ماِل.	 
ّ

جاِه الش
ّ
بّيِة بات يرِة العر بّيِة القديمِة من شبِه الجز عوِب العر

ّ
اتجاِه هجراِت الش

بــة الخصبــة فــي شــمال  بيــة وتوفــر الميــاه والتر يــرة العر )بســبب الجفــاف والتصحــر فــي شــبه الجز

بيــة( يــرة العر شــبه الجز

ن مبدًعا:   ¤
ُ
رابًعا: ك

 الحضارة ال تنتهي؟	 
ّ

عي أن
ّ

بما ترّد على َمْن يد

متروك للطالب

أسئلة التقويم
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خامسا: أقارن بين حضارة مصر القديمة وحضارة بالد الرافدين وفق الجدول التالي:   ¤

حضارة بالد الرافدينحضارة مصر القديمةأوجه المقارنة 

يقياالقارة التي ظهرت فيها الحضارة  آسياأفر

نهري دجلة والفراتنهر النيلاسماء االنهار التي كانت سبًبا في قيام الحضارة 
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المعياُر

يظهر الطالب معرفة بكيفية تأثير الشخصيات واألحداث والتطورات المهمة ودورها في تشكيل المجتمعات األخرى في المنطقة  «
خال فترات زمنية مختلفة وفي مواقع مختلفة، كما يظهر الطالب فهًما ألنماط الثبات والتحول بمرور الزمن والعاقات بين 

األشخاص واألحداث، والتفسيرات المتعلقة بهذه العاقات.

م علُّ نواتج التَّ

يفّسُر المفاهيَم والمصطلحاِت الواردَة في الّدرِس. «

يشرُح مفهوَم الحضارِة وعوامَل قياِمها. «

يتعّرُف أهمّيَة المحافظِة على اآلثاِر الحضارّيِة لباِده بطرائَق  «

مختلفٍة.

يناقُش اآلثاَر المترّتبَة على الّتواصِل الحضارّي بيَن دولِة  «
اإلماراِت والحضاراِت المجاورِة لها.

م علُّ عليم والتَّ إستراتيجّيات التَّ

الرئيسة: التعلّم النشط. «

المساندة: التعلم التعاوني - المناقشة والحوار - تمثيل األدوار - العصف الذهني. «

فكير العليا مهارات التَّ

التخّيل. «

اإلبداع. «

حّل المشكات. «

المقارنة. «

إصدار األحكام. «

يراعي المعلم قدرات أصحاب الهمم عند بناء أوراق العمل  «
أو توزيع األنشطة المختلفة.

المحورالمجال

التاريخالدراسات االجتماعية

عدد الح�ص�ص

4

الّدرُس الّثاني
الثورات الحضارية 

في العالم
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مهارات القرن )21(

التفكير النقدي. «

التفكير المنظومي. «
تحديد المشكات وحلها. «

التوجيه الذاتي. «

تعزيز مفاهيم المواطنة/ التنمية المستدامة

الهوية الوطنية. «

العمل الجماعي والتواصل والقيادة. «

اإلبداع واالبتكار. «

اإللمام بالتكنولوجيا وتوظيفها. «

التنمية البشرية المستدامة: المواطنة والمسؤولية. «

التنمية البيئية المستدامة: المحافظة على الموارد الطبيعية. «

التنمية االجتماعية المستدامة: التعايش والتنوع الثقافي. «
التنمية  موضوعات  بخريطة  االستعانة  يمكن  ملحوظة: 

المستدامة.

تعزيز مفاهيم االبتكار

تكليف المتعلمين بطرح أفكار ابتكارية تتمحور حول  «
الثورات ومستقبلها.

ابتكار روبوت لري األراضي الزراعية. «

التفكير في أنواع أخرى من الثورات المتوقعة مستقبًا في  «
ظّل الحاجات المجتمعّية الحديثة. 

الّتكامل مع المواّد اأُلخرى

المادة: اللغة العربية - أوجه التكامل: )القراءة، التلخيص(. «

المادة: العلوم - أوجه التكامل: )تحليل التربة ومعالجة استنزافها بطرق علمّية - المصطلحات العلمية كالطاقة(. «

المادة: التصميم والتكنولوجيا - أوجه التكامل: )البحث في المصادر الرقمية - إعداد العروض التقديمية(. «

المادة: الفنون البصرية - أوجه التكامل: )قراءة الصور والرسوم واألشكال - مهارة الرسم - التخّيل(. «

المادة: الرياضيات - أوجه التكامل )التمثيل البياني باألعمدة للحقائق الواردة في النص(. «

م علُّ الوسائل وتقنيات التَّ

الكتاب المدرسي - الصور - المجسمات والعروض التقديمية - األفام التعليمية - السبورة الذكية - الشبكة العنكبوتية. «
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ة األولى( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

طرح عدة أسئلة مثيرة للتفكير حول تاريخ البشرية والتطورات التي حدثت في العالم ويمكن عرض فيديو لتاريخ العالم ألندرو مار «

استنتاج عنوان الدرس وعرض ناتج الدرس التعليمي. «

استخدام استراتيجية )أعرف - أريد ان أعرف - تعلمت - كيف يمكننا معرفة المزيد(. «

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس مع المتعلمين وتحليل المخطط الذهنّي. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة األوىل

الثورة 

الزراعية

اختيار أحد المتعلمين لقراءة الفكرة الرئيسة للدرس. «

تكوين مجموعات التعلم واختيار استراتيجية تعلم مناسبة للهدف  «
)مثل التعلّم التعاونّي(.

توجيه مجموعات التعلّم لقراءة فقرة مفهوم الثوة الزراعية ونشأتها  «
وتطور الزراعة.

كلِّف كل مجموعة بتقديم عرض مجّسم أو رسم توضيحي ألهّم الحقائق،  «
وتوجيهم الستخدام منظمات األحداث مثل سلسة االحداث أو خريطة 

ذهنية كهيكل السمكة.

طرح أسئلة تثير التفكير الناقد عند الطاب ومحاورتهم ونقاشهم فيما  «
تّم عرضه.

أفِسح المجال أمام كل مجموعة لعرض ما توصلْت إليه من إنجازات  «
ومناقشتها مع المجموعات األخرى.

كلِّف أحد الطاب بقراءة من أمثالنا الشعبية لتعزيز مفاهيم المواطنة  «
كاحترام العمل والمحافظة على الموارد.

إثارة التفكير اإلبداعي عند الطاب بتوجيههم في المجموعات بتصميم  «
شكل توضيحي بالرسم أو المجّسمات لمراحل الثورة الزراعية في أوروبا.

يعرض أحد أفراد المجموعة عملهم اإلبداعي على السبورة ويناقش  «
الفكرة مع الطاب.

استخدام طريقة التعلّم بالرمز )صور( يتّم عرضها على الطاب الستنتاج  «
معوقات الزراعة في اإلمارات.

أطلب من أحد المتعلمين قراءة فقرة الزراعة في دولة اإلمارات العربية  «
المتحدة ومناقشة الطاب في الحقائق الواردة وحّل األسئلة.

اطلب من المتعلمين التمثيل بطريقة األعمدة المساحات المخصصة  «
للمحاصيل الزراعّية.

فّعل التكنولوجيا في التعلّم من خال إعداد مهّمات بحثّية: ابحث عن  «
االستزراع الّسمكّي ببيوت محمّية إلنتاج الخضراوات بنظام الزراعة 
المائّية(، ثّم عرض نتائج البحث باستخدام أحد برامج العرض مثل 

)movie maker(
مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 

إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

بالثورة  « المقصود  ما 
الزراعية؟

توّضح  « اعرض صوًرا 
تطّور الزراعة ثّم اطرح 
التساؤل: )رّتب مراحل 

تطور الزراعة(.

اختراع  « أهمية  فّسر 
اآلالت التالية:

- آلة البّذار.
- آلة البخار.

استنتج أهمية تطوير  «
الزراعي في  القطاع 

اإلمارات.

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة
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خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحّصة )مثل استراتيجية شريط الذكريات أو شجرة الذاكرة(. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمّية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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ة الثانية( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

طرح عدة أسئلة مثيرة للتفكير حول تاريخ البشرية والتطّورات التي حدثت في العالم، ويمكن عرض فيديو لتاريخ العالم  «
ألندرو مار.

استنتاج عنوان الدرس وعرض ناتج الدرس التعليمي. «

استخدام استراتيجية )أعرف - أريد ان أعرف - تعلمت - كيف يمكننا معرفة المزيد(. «

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس وتحليل المخطط الذهنّي. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة 

الثانية

الثورة 

الصناعية

تكوين مجموعات التعلّم واختيار استراتيجية مناسبة للهدف )مثل  «
التعلّم التعاونّي(

توجيه مجموعات التعلّم لقراءة فقرة مفهوم الثوة الصناعية ونشأتها في  «
بريطانيا.

كلِّف كل مجموعة بتقديم عرض مجّسم أو رسم توضيحي ألهّم الحقائق،  «
وتوجيهم الستخدام منظّمات األحداث مثل الخريطة ذهنية. )راجع 

استراتيجيات التعلم في دليل المعلم(

وتوجيهم الستخدام الرسم التوضيحي في الخريطة الذهنّية وطرح أسئلة  «
تثير التفكير الناقد عند الطاب ومحاورتهم ونقاشهم فيما تم عرضه.

أفِسح المجال أمام كل مجموعة لعرض ما توّصلْت إليه من إنجازات  «
ومناقشتها مع المجموعات األخرى.

اربط بين مقّومات الصناعة التي ساعدت على انتشار الصناعة في إنجلترا  «
واإلمارات لتنمية مهارات التفكير المنهجي كالماحظة والمقارنة 

والتنّبؤ.

إثارة التفكير اإلبداعي عند الطاب بتوجيههم في المجموعات لتصميم  «
شكل توضيحّي بالرسم أو المجّسمات لمراحل الثورة الصناعية.

يعرض أحد أفراد المجموعة عملهم اإلبداعّي على السبورة ويناقش  «
الفكرة مع الطاب.

وّجه الطاب الستخدام منظّمات األحداث مثل سلسلة األحداث لتلخيص  «
مراحل الثورة الصناعية.

إعداد مهّمات بحثّية: أبحث عن مراحل تطّور الثورة الصناعّية من بداية  «
ظهورها إلى الوقت الحالي ثم عرض نتائج البحث باستخدام برامج 

)movie maker( العرض مثل
مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 

إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

بالثورة  « المقصود  ما 
الصناعّية؟

ظهور  « أسباب  فّسر 
في  الصناعية  الثورة 

بريطانيا؟

الثورة  « مراحل  رّتب 
الصناعية.

اكتشف أوجه التشابه  «
بين عوامل قيام الثورة 
الصناعية في إنجلترا 
وعوامل تطّور الصناعة 
اإلمارات  دولة  في 

العربية المتحدة.

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة
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خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحّصة )مثل استراتيجية شريط الذكريات أو شجرة الذاكرة(. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمّية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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ة الثالثة( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

طرح عّدة أسئلة مثيرة للتفكير عن الخبرات السابقة. «

استنتاج عنوان الدرس وعرض ناتج الدرس التعليمي. «

استخدام استراتيجية )أعرف - أريد ان أعرف - تعلمت - كيف يمكننا معرفة المزيد(. «

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس وتحليل المخطط الذهنّي. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة 

الثالثة

تابع

الثورة 

الصناعية

توجيه مجموعات التعلّم لتحليل المنظّم البياني والخريطة ومن ثّم  «
استكمال بيانات الجدول.

تكوين مجموعات التعلّم واختيار استراتيجية مناسبة للهدف )مثل  «
التفكير الناقد، اتخاذ قرار أو إبداء الراي المؤّيد والمعارض مع ذكر 

األسباب المقنعة لكل رأي(.

كلِّف كّل مجموعة بتقديم عرض لنتائج الثورة الصناعّية، ووّجْههم  «
الستخدام منظمات األحداث )مثل الخريطة ذهنية(. وطرح أسئلة تثير 
التفكير الناقد عند الطاب ومحاورتهم ونقاشهم فيما تّم عرضه. )راجع 

استراتيجيات التعلم في دليل المعلم(.

أفِسح المجال أمام كل مجموعة لعرض ما توصلْت إليه من إنجازات  «
ومناقشتها مع المجموعات األخرى.

استخدم طريقة حّل المشكات باتباع خطواتها )الشعور بالمشكلة -  «
تحديدها - جمع البيانات - اقتراح الحلول - التوصل إلى االستنتاجات( 

في معالجة سلبياّت الثورة الصناعّية.

استخدام استراتيجية التواصل اللغوي لتعزيز مهارة االستماع والتحّدث،  «
بتوجيه أحد الطاب لقراءة فقرة الصناعة في دولة اإلمارات قراءة 

صحيحة ومن ثّم اإلجابة عن أسئلة الفقرة.

تعزيز مفاهيم المواطنة مثل تقدير دور اآلباء المؤّسسين في تحقيق  «
النهضة الصناعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مع الربط بعام زايد 

2018م.

تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة من خال مناقشة الطاب في طرق  «
المحافظة على الموارد الطبيعية وتغير أنماط اإلنتاج واالستهاك بشكل 

يضمن المحافظة على موارد البيئة لألجيال القادمة.

إعداد مهّمات بحثّية: أبحث عن المناطق الصناعية وأهّم القطاعات  «
الصناعّية في دولة اإلمارات، ثّم عرض نتائج البحث باستخدام برامج 

)movie maker( العرض مثل
مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 

إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

أفّسر التباعد الزمني  «
الثورة  انطاق  بين 
الدول  بين  الصناعية 

االوربية؟

الثورة  « نتائج  صنف 
الصناعية على حسب 

المخطط الذهنّي.

أبّين دور الشيخ زايد  «
بن سلطان في النهضة 
الصناعّية الكبيرة التي 

حدثت في الباد.

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة

27

www.almanahj.com



خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحصة )مثل استراتيجية شريط الذكريات أو شجرة الذاكرة(. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمّية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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ة الرابعة( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

طرح عّدة أسئلة مثيرة للتفكير حول الثورة الصناعية ومراحلها ونتائجها. «

استنتاج عنوان الدرس وعرض ناتج الدرس التعليمي. «

استخدام استراتيجية )أعرف - أريد ان أعرف - تعلمت - كيف يمكننا معرفة المزيد( «

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس وتحليل المخطط الذهنّي. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة 

الثالثة

تابع

الثورة 

الصناعية

تكوين مجموعات التعلّم واختيار استراتيجية مناسبة للهدف )مثل  «
التعلم التعاوني(

توجيه مجموعات التعلّم لتوزيع األدوار بينهم. «

كلِّف كّل مجموعة باستخدام المدّونة التعبيرية )ماذا يحدث - ما  «
شعوري تجاه ذلك - ماذا تعلمت( عن نشأة الثورة المعلوماتية، وتعريفها، 

وأسباب تفّجرها.

أفِسح المجال أمام كل مجموعة لعرض ما توصلْت إليه في مدونتها  «
التعبيرية ومناقشتها مع المجموعات األخرى.

توجيه الطاب الستخدام منظمات األحداث مثل الخريطة الذهنية،  «
واستخدام الرسم التوضيحي في الخريطة الذهنية، واطرْح أسئلة تثير 

التفكير الناقد عند الطاب، ومحاورتهم ونقاشهم فيما تم عرضه.

أفِسح المجال أمام كل مجموعة لعرض ما توّصلْت إليه من إنجازات  «
ومناقشتها مع المجموعات األخرى.

استخدم طريقة العصف الذهني الستمطار أفكار متعلقة بأهمّية الثورة  «
المعلوماتّية وآثارها.

إثارة التفكير اإلبداعي عند الطاب بتوجيههم في المجموعات لتصميم  «
شكل توضيحي بالرسم أو المجسمات ألشكال الثورة المعلوماتية.

يعرض أحد أفراد المجموعة عملهم االبداعي على السبورة ويناقش  «
الفكرة مع الطاب.

عّزز مفاهيم االبتكار والريادة بتوجيه المجموعات لصنع وسيلة تعليمّية  «
تحوي مظاهر اهتمام حكومة اإلمارات العربية بالثورة المعلوماتية 

وانجازاتها وأربط بالسنع اإلماراتي.

- تنفيذ مشروع استقصائي بعنوان )االمن االلكتروني( «
مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 

إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

الثورة  « حدوث  فّسر 
المعلوماتية.

استنتج اآلثار اإليجابية  «
للثورة  والسلبية 

المعلوماتية.

اهتمام  « مظاهر  ما 
حكومة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بالثورة 

المعلوماتية؟

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة
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خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحصة )مثل استراتيجية شريط الذكريات أو شجرة الذاكرة(. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمّية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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يِن(؟   ¤ : ما المقصوُد بحضارِة )ما بيَن الّنهر
ٍّ

تحد

يترك للمعلم.

ارسم مظاهر تطور الزراعة.   ¤

جابة. تترك للطالب االإ

استخرُج من النص السابق ما يأتي:   ¤

بّيِة المّتحدِة:	  ماراِت العر جندِة الوطنّيِة لرؤيِة 2021 م في دولِة االإ
أ
املِة لال

ّ
 الّتنميِة الش

َ
أهداف

بــِة وتحقيــِق االســتخداِم  ــِة، والّتر  علــى المــوارِد المائّي
ُ

 الحفــاظ
ُ

تحقيــِق بيئــٍة ُمســتدامٍة مــن حيــث

مطــاِر.
أ
ــِة وميــاِه اال مثــِل للميــاِه الجوفّي

أ
اال

 	:  تطويِر القطاِع الّزراعيِّ
َ
أهمّية

تقليِص الفجوِة الغذائّيِة.

. مِن الغذائيِّ
أ
تحقيِق اال

عمدِة المساحاِت المخّصصِة للمحاصيِل الّزراعّيِة.   ¤
أ
يقِة اال ل بطر

ّ
مث

:
ٌ
 اقتصادّية

ٌ
حقيقة

االكتفــاُء الذاتــيُّ هــَو: يقصــد بــه أن 

نتــاج المحلي  يعتمــد بلــد مــا علــى االإ

دون االســتيراد مــن الخــارج.

بّيِة المّتحدِة.   ¤ ماراِت العر راضي الّزراعّيِة في دولِة االإ
أ
 لتطويِر اال

َ
اقترْح طرائق

جابة للمتعلم. تترك االإ

 تطــّوِر الّصناعــِة فــي    ¤
َ

ــورِة الّصناعّيــِة فــي إنجلتــرا، وعوامــل
ّ
شــاِبه بيــَن عوامــِل قيــاِم الث

ّ
 أوجــَه الت

ْ
كتشــف ا

بّيــِة المّتحــدِة. مــاراِت العر دولــِة االإ

يدي العاملة واهتمام الحكومة ووفرة مصادر الطاقة.
أ
الكهما تشابها في وفرة رأس المال واال

األنشطة التعليمية في محتوى الدرس

31

www.almanahj.com



قارن بين حيوانات المزرعة على حسب الجدول:   ¤

حيوانات بعد الثورة الزراعية حيوانات قبل الثورة الزراعية وجه المقارنة

كبيرة صغيرة الحجم

قويه قليلة المرض تكثر بها االمراضالصحة 

كثر إنتاجية أقل إنتاجية االنتاجية أ

ذي يليه:   ¤
ّ
 بياناِت الجدوِل ال

ْ
، ثمَّ استكمل َم البيانيَّ

ّ
 َوالمنظ

َ
يطة  الخر

ُ
ل

ّ
حل

ُ
أ

جابةالمهمةم االإ

1
أســّمي الدولــة التــي ظهــرت فيهــا الثــورة الصناعيــة قبــل 

غيرهــا مــن الــدول
يطانيا بر

2
وروبيــة الســباقة فــي ميــدان الثــورة 

أ
د الدولــة غيــر اال

ّ
أحــد

لصناعية ا
يكية مر

أ
الواليات المتحدة اال

3
أفّســر التباعــد الزمنــي بيــن انطــالق الثــورة الصناعيــة بيــن 

بية ــدول االور ال

من واالستقرار السياسي.
أ
وفرة اال

وفرة مصادر الطاقة ....

د الفكرة الرئيسة للنص:   ¤
ّ

أحد

بية المتحدة، أو أية فكرة أخرى صحيحة. مارات العر التطور الصناعي في دولة االإ

أبّين دور الشيخ زايد بن سلطان في النهضة الصناعّية الكبيرة التي حدثت في البالد.   ¤

 أعمــال البنيــة    ¤
ْ

 الصناعــات االســتخراجّية والتحويلّيــة، وشــهدت
ْ

أقيمــت المناطــق الصناعّيــة، وازدهــرت

 الجســور، وتزايــد عــدد الموانــئ والمطــارات.
ْ

ــّيدت
ُ

ْت خاللهــا الطــرق، وش
ّ
ــق

ُ
التحتّيــة نهضــة حقيقّيــة ش
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مارات بالقطاع الصناعّي.   ¤ أفّسر: اهتمام حكومة االإ

ــل فــي توفيــر مصــادر الطاقــة والخامــات المعدنّيــة بأســعاٍر    ¤
ّ
مــْت الحكومــة دعًمــا لقطــاع الصناعــة تمث

ّ
قد

تنافســّية، وتوفيــر البنيــة التحتّيــة الحديثــة، مــن طــرق ومناطــق صناعّيــة ومناطــق حــّرة، وعــدم فــرض 

ضرائــب علــى المشــروعات الصناعيــة.

عِم الحكوميِّ لقطاِع الصناعِة؟   ¤
ّ

وِضُح مظاهُر الد
ُ
أ

ــل فــي توفيــر مصــادر الطاقــة والخامــات المعدنّيــة بأســعاٍر 
ّ
مــْت الحكومــة دعًمــا لقطــاع الصناعــة تمث

ّ
قد

ــة ومناطــق حــّرة، وعــدم فــرض  ــة الحديثــة، مــن طــرق ومناطــق صناعّي تنافســّية، وتوفيــر البنيــة التحتّي

ضرائــب علــى المشــروعات الصناعيــة.

أبّين أثر الثورة المعلوماتّية في حياتي.   ¤

جابات. تترك للطالب االإ

ين إلكترونًيا؟   ¤ أوضح كيف أحمي نفسي وأبتعد عن إيذاء االخر

جابات. تترك للطالب االإ

ماراتي في التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي.   ¤ ر في مبادرة مجتمعّية لنشر آداب السنع االإ
ّ
أفك

جابات. تترك للطالب االإ

33

www.almanahj.com



: أجيُب عّما يأتي:   ¤
ً

أوال

 الّزراعِة؟	 
َ

 قبل
َ

 الّناُس يعيشون
َ

 كان
َ

أبّيُن كيف

يطانيا.	  ورِة الّصناعّيِة في بر
ّ
أذكُر اثنيِن من أسباِب ظهوِر الث

أسئلة التقويم
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المعياُر

يظهر الطالب معرفة بكيفية تأثير الشخصيات واألحداث والتطورات المهمة ودورها في تشكيل المجتمعات األخرى في المنطقة  «
خال فترات زمنية مختلفة وفي مواقع مختلفة، كما يظهر الطالب فهًما ألنماط الثبات والتحول بمرور الزمن والعاقات بين 

األشخاص واألحداث، والتفسيرات المتعلقة بهذه العاقات.

م علُّ نواتج التَّ

يتعّرُف أهمَّ الّشخصّياِت الحضارّية الّتي أثَّرْت في العالِم. «

يكتشُف أوجَه الّتشابِه واالختاِف بيَن قوانيِن حمورابي  «
وأورنامو.

الّشخصّياِت  « مَن  واالّتجاهاِت  القيِم  مَن  منظومًة  يبني 
الحضارّيِة.

يوظُّف الّتكنولوجيا المعلوماتّيِة في الوصوِل إلى المعرفِة  «
الّتاريخّيِة.

يوظُّف مهاراِت البحِث والّتفكيِر الّناقِد في حلِّ المشكاِت. «

يفخُر باإلنجازاِت الحضارّيِة الّتي حّقَقها العالُِم العربيُّ  «
أحمُد زويل.

م علُّ عليم والتَّ إستراتيجّيات التَّ

الرئيسة: خريطة المفاهيم «

المساندة: التعلم التعاوني - المناقشة والحوار - تمثيل األدوار - العصف الذهني. «

المحورالمجال

التاريخالدراسات االجتماعية

عدد الح�ص�ص

4

الّدرُس الّثالُث

شخصيات حضارية
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فكير العليا مهارات التَّ

التخيل. «

اإلبداع. «

حل المشكات. «

يراعي المعلم قدرات أصحاب الهمم عند بناء أوراق العمل  «
أو توزيع األنشطة المختلفة.

مهارات القرن )21(

التفكير النقدي. «

التفكير المنظومي. «
تحديد المشكات وحلها. «

التوجيه الذاتي. «

تعزيز مفاهيم المواطنة/ التنمية المستدامة

الهوية الوطنية. «

العمل الجماعي والتواصل والقيادة. «
اإلبداع واالبتكار. «

اإللمام بالتكنولوجيا وتوظيفها. «

تعزيز مفاهيم االبتكار

تكليف المتعلمين بطرح أفكار ابتكارية تتمحور حول نشر  «
ثقافة احترام القانون بين أفراد المجتمع.

توجيه المتعلمين باإلعداد للمشروع االبتكاري. «

الّتكامل مع المواّد اأُلخرى

المادة: اللغة العربية - أوجه التكامل: )التعبير الكتابي عن األحداث التاريخية(. «

المادة: التصميم والتكنولوجيا - أوجه التكامل: )البحث في المصادر الرقمية -إعداد العروض التقدمية(. «

المادة: الفنون البصرية - أوجه التكامل: )قراءة الصور والرسوم واألشكال -مهارة الرسم(. «

م علُّ الوسائل وتقنيات التَّ

الكتاب المدرسي - الصور المناسبة - المثيرات المرئية والعروض التقديمية - األفام التعليمية - الحاسب اآللي - مواد فيلمية  «
- السبورة الذكية - الشبكة العنكبوتية.
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ة األولى( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

طرح عدة أسئلة مثيرة للتفكير حول الحضارات القديمة ومنجزاتها التي قّدمتها، وأهّم الشخصّيات التي ساهمت في تلك الحضارات. «

استنتاج عنوان الدرس وعرض نواتج الدرس التعليمي. «

عرض مقطع فيديو عن أورنامو. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة األوىل

أورنامو

اختيار أحد المتعلمين لقراءة الفكرة الرئيسة للدرس. «

تكوين مجموعات التعلّم. «

توجيه مجموعات التعلّم لقراءة خريطة سومر مع طرح األسئلة. «

كلِّف كّل مجموعة بتقديم رسم توضيحّي إلنجازات أورنامو. «

طرح أسئلة تثير التفكير الناقد عند الطاب ومحاورتهم ومناقشتهم  «
فيما تّم عرضه.

أفِسح المجال أمام كل مجموعة لعرض ما توّصلْت إليه من إنجازات  «
ومناقشها مع المجموعات األخرى.

وّجه الطاب في المجموعات لتصميم خريطة ذهنية لشريعة أورنامو,  «
تحتوي على األفكار الرئيسة والفرعّية.

يعرض أحد أفراد المجموعة الخريطة الذهنية على السبورة ويناقش  «
الفكرة مع الطاب.

كلِّف أحد الطاب بقراءة التاريخ الساخن وناقشهم في أهم إنجازات  «
الحضارة السومرية.

اطلب من المتعلمين قراءة الرافد االثرائي الخاص بمواد قوانين أورنامو  «
ومناقشتهم فيها.

كلّف الطاب بالبحث في شبكة المعلومات الدولية عن قوانين أورنامو  «
إعداد منشور لعرضه في الصف الحصة القادمة. و

ذّكر المتعلمين بدينهم اإلسامي الذي سّن مجموعة تشريعات لتنظيم  «
حياة البشر.

اطلب من المتعلمين الربط بين شريعة أورنامو ودستور دولة اإلمارات  «
العربية المتحدة.

مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 
إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

حّدد مدينة أور على  «
الخريطة.

ماحظة المجموعات. «

عّدد إنجازات أورنامو. «

قوانين  « مواد  أذكر 
أورنامو.

اكُتب اسم دولة  «
اإلمارات العربية 

المتحدة باللغة 
المسمارّية.

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة

خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الّدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحّصة مثل استراتيجية شريط الذكريات أو شجرة الذاكرة. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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ة الثانية( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

طرح عّدة أسئلة مثيرة للتفكير حول خبرات الدرس السابقة )أورنامو(. «

استنتاج عنوان الدرس وعرض ناتج الدرس التعليمي. «

مناقشة الفكرة الرئيسة للدرس وتحليل المخطط الذهني. «

عرض مقطع فيديو عن حمورابي. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة 

الثانية

حمورابي

اختيار أحد المتعلمين لقراءة الفكرة الرئيسة للدرس ومناقشتهم فيها. «

تكوين مجموعات التعلّم. «

توجيه مجموعات التعلّم لقراءة الخارطة التاريخية، واكتشاف أوجه  «
التشابه واالختاف بين خريطة الحضارة السومرية في الدرس السابق 

وخريطة حضارة بابل.

وظِّف أسلوب المناقشة والحوار ألهم إنجازات حمورابي. «

كلِّف أحد الطاب بقراءة التاريخ الساخن وناقشهم في أهّم ما تمّيزت  «
به شريعة حمورابي.

وّجه الطاب في المجموعات لتصميم خريطة ذهنية لشريعة حمورابي،  «
تحتوي على األفكار الرئيسة والفرعية.

يعرض أحد أفراد المجموعة الخريطة الذهنّية على السبورة، وكلّف كل  «
طالب من أفراد المجموعة بشرح فكرة رئيسة.

تكليف المجموعات باكتشاف أوجه االختاف بين شريعة أورنامو  «
وحمورابي.

وّجه الطاب لحّل جدول المقارنة بين قوانين أورنامو وحمورابي. «

كلّف الطاب بالبحث في شبكة المعلومات الدولية عن قوانين حمورابي  «
إعداد منشور لعرضه في الصف الحصة القادمة. و

أربط بالعلوم من خال قراءة الفقرة عن صخر الديورايت. «

ذّكر المتعلمين بدينهم اإلسامي الذي سّن مجموعة تشريعات لتنظيم  «
حياة البشر.

اطلب من المتعلمين الربط بين شريعة حمورابي ودستور الدولة  «
والقضاء اإلماراتي.

مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 
إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

الخارطة  « على  حّدد 
الصماء مدينة بابل.

عّدد إنجازات  «
حمورابي.

أكتشُف مع  «
مجموعتي أوجه 

االختاف بين شريعة 
أورنامو وحمورابي.

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة

خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحصة )مثل استراتيجية شريط الذكريات أو شجرة الذاكرة(. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «
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التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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ة الثالثة( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

طرح عّدة أسئلة مثيرة للتفكير حول الخبرات السابقة )حمورابي وشريعته(. «

استنتاج عنوان الدرس وعرض ناتج الدرس التعليمي. «

عرض مقطع فيديو عن أحمد زويل. «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة 

الثالثة

أحمد زويل

اختيار أحد المتعلمين لقراءة الفكرة الرئيسة للدرس. «

تكوين مجموعات التعلم. «

توجيه مجموعات التعلم لقراءة فقرة نشأة العالم أحمد زويل واستخراج  «
أهّم الحقائق.

طرح أسئلة تثير التفكير الناقد عند الطاب ومحاورتهم ونقاشهم فيما  «
تّم عرضه.

عزز المتعلمين ماديًّا ومعنويًّا على المشاركات. «

وّجه الطاب لقراءة فقرة ومضات من حياته واستخراج أهم العوامل  «
التي ساعدت على بناء شخصية أحمد زويل.

كلّف كل مجموعة بإعداد مشهد تمثيلي عن فقرة نقطة البداية وافِسح  «
المجال أمام كل مجموعة لعرض ما توصلْت إليه.

كلِّف الطاب بالبحث عن المعّوقات التي واجهت زويل في بداية سفره  «
إلى الواليات المتحدة األمريكية.

مع  تتناسب  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 
إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

استخرج أهّم الحقائق  «
المتعلّقة بنشأة زويل.

والمتابعة  « الماحظة 
العمل  تنفيذ  أثناء 

الجماعي.

اكتشف العوامل التي  «
بناء  على  ساعدت 

شخصية زويل.

كيف تخطّى زويل  «
المعّوقات التي 

واجهته؟

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة

خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحصة )مثل استراتيجية شريط الذكريات أو شجرة الذاكرة(. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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ة الرابعة( رس )الحصَّ إجراءات تنفيذ الدَّ
التهيئة الحافزة )5 دقائق( 

تهيئة المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية، أو ما تراه مناسًبا:

طرح عّدة أسئلة مثيرة للتفكير حول أهّم الشخصيات التي ساهمت في تطور الحضارة في الوقت الحالي. «

عرض مقطع فيديو عن أحمد زويل.  «

العرض
المدى الزمنيالتَّقويم البنائياالستراتيجيات واألساليب واألنشطةخطوات التَّنفيذ

الحصة 

الثالثة

تابع

أحمد زويل

تكوين مجموعات التعلم. «

اعرض على الطاب فيديو عن إنجازات العالم احمد زويل، ثّم وّجه  «
الطاب في المجموعات لتصميم خريطة ذهنّية ألهّم إنجازاته.

يعرض رئيس كل مجموعة الخريطة الذهنية على السبورة وكلف كل  «
طالب من أفراد المجموعة بشرح فكرة رئيسة للطاب.

وّجه الطاب لقراءة فقرة حصول أحمد زويل على جائزة نوبل، ومن ثّم  «
استخراج أهم الحقائق، متى حصل عليها؟ وما هو اإلنجاز الذي استحق 

عليه هذه الجائزة؟ وأهمية هذا االختراع؟

أعرض على الطاب فيديو عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ثّم  «
اطرح أسئلة التفكير الناقد، وناقشهم في الحقائق التي توّصلوا اليها.

كلّف الطاب بالبحث في شبكة المعلومات الدولية عن جائزة نوبل. «

ذّكر المتعلمين بدينهم اإلسامي الذي حّث على طلب العلم. «

اطلب من المتعلمين الربط بين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة  «
خليفة في أبوظبي.

تتناسب مع  التي  األنشطة  الهمم من خال تحديد  مراعاة أصحاب 
إمكانّياتهم، وقم بإشراكهم مشاركة فاعلة في مناقشات الدرس.

عّدد إنجازات أحمد  «
زويل.

ماحظة المجموعات  «
العمل  تنفيذ  أثناء 
الجماعي مع التصويب 

والتعزيز.

أحمد  « حصول  فّسر 
جائزة  على  زويل 

نوبل.

أهداف  « هي  ما 
للعلوم  زويل  مدينة 

والتكنولوجيا؟

الماحظة والمتابعة. «

30 دقيقة

خالصة الدَّرس / غلق الدَّرس )5 دقائق(

التأكيد على أهّم الحقائق والمفاهيم الواردة في الدرس. «

اختيار استراتيجية مناسبة لتطبيق التقويم في نهاية الحصة )مثل استراتيجية شريط الذكريات أو شجرة الذاكرة(. «

تصويب األخطاء وتعزيز إجابات المتعلمين. «

التَّقويم الختاميُّ )5 دقائق(

توزيع ورقة عمل تقويمّية. «

توجيه المتعلمين للعمل الفردي. «
االستماع إلجابات المتعلمين. «

تصويب األخطاء وتعزيز استجابات المتعلمين. «
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¤   .  المسماريِّ
ِّ

بّيِة المّتحدِة بالخط ماراِت العر كتُب اسُم دولِة االإ أ

جابة للطالب. تترك االإ

ما السمات التي أعجبْتك في شخصية العالم أحمد زويل؟   ¤

صرار. تقبل أي إجابة صحيحة يمة واالإ العز

كيف استطاع أحمد زويل التغلب على الصعوبات التي واجهته؟

بحــاث" بحســب تعبيــره، واعتبرها    ¤
أ
ين ســاعة علــى اال  وعشــر

َ
بعــا ــي الصعوبــات، وعمــل "أر

ّ
اســتطاع تخط

فرصــة لن تتكــّرر.

األنشطة التعليمية في محتوى الدرس
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