
 

 

 

                                 

            

                                                                                                                                                 

    

 دولة فلسطين

تربية والتعليم العالي الفلسطينيوزارة ال  

 

 اعداد

 ابراهيم الوحش 

 

 

الفصل الدراسي الثاني  مذكرة تحضير الدروس  

 

 

-----------------------هوٌة : رلم ال --------------------مة : كخم           اسم المعلم / المعل  
--------------------رلمها الوطنً :  -------------------------------سة : المدر               

------------------------------------------------------------------المبحث :                 
--------------------------------------------------------------------الصف :                  
------------------------------------------------------------: السنة الدراسٌة                 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

الصف : الخامس                   تحول االنسان الى ممارسة الزراعة : االول الدرس                          المبحث : دراسات اجتماعٌة  

----------------------الى    --------------الفترة الزمنٌة / من                                حصص 4عدد الحصص :   

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
---------- 

عرف ، االستمرار ، * 
.الزراعة  

مٌزات االنسان المدٌم* عدد   
فسر تحول حٌاة االنسان * 

 المدٌم من التنمل والترحال 
 الى االستمرار

 الثانًاعطاء نبذة عن الفصل الدراسً  التمهٌد للحصة من خالل*
 والوحدات والدوس التً ٌتناولها.

المفاهٌم والمصطلحات حسب تسلسلها  اهم منالشة الطالب فً *
 بالدرس.

من خالل التأمل الصور  مٌزات االنسانمنالشة الطالب فً * 
 الواردة واالجابة عن اسئلتها.

طرح سؤال على الطالب*   
دة فً الكتاب.* تطبٌك االنشطة الوار  

.اجراء التموٌم الختامً بطرح االسئلة *  

االستمرار ، الطالب  ٌعرفان *   
 الزراعة

مٌزات االنسان  * ان ٌعدد الطالب
 المدٌم

تحول حٌاة الطالب  ٌفسر* ان 
 االنسان المدٌم من التنمل والترحال 

 الى االستمرار
 

الحصة 
 األولى

 تم بتارٌخ
 
---------- 

 
 

فسر اهتداء االنسان *   
الى الزراعة وتعٌٌن مناطك 

 انتشارها 
 
 

ٌدة من *اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجد
 خالل طرح االسئلة.

 * تنفٌذ النشاط الوارد فً الكتاب ومنالشة الطالب 
.طرح سؤال على الطالب *  

 * اجراء التموٌم الختامً بطرح االسئلة المختلفة.
 
 

ٌفسر الطالب اهتداء االنسان * ان   
الى الزراعة وتعٌٌن مناطك 

 انتشارها 
 

الحصة 
 الثانٌة

 تم بتارٌخ
 

---------- 

ما الفرق بٌن الزراعة * 
 البعلٌة والزراعة المروٌة

 
استنتج انماط الزراعة*   

 

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 
االسئلة.خالل طرح   

الزراعة البعلٌة والزراعة المروٌةمنالشة الطالب فً *   
*عمل جدول واختٌار مجموعة من المحاصٌل الزراعٌة 

.صنٌفهاتو  
.على  أنماط الزراعة * طرح اسئلة  

 * اجراء التموٌم الختامً بطرح االسئلة المختلفة.

بٌن الزراعة الطالب  ٌفرقان * 
 البعلٌة والزراعة المروٌة 

 
 أنماط الزراعةالطالب ٌستنتج * ان 

. 
 

الحصة 
 الثالثة

 تم بتارٌخ
 

-------- 

بٌن االدوات الزراعٌة التً * 
 استخدمها االنسان لدٌما

وضح أهم التحدٌات التً * 
 تواجه الزراعة فً فلسطٌن

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 
 خالل طرح االسئلة.

تطبٌك االنشطة الواردة فً الكتاب.*   
 

.التحدٌات منالشة الطالب فً  *   
 * اجراء التموٌم الختامً بطرح االسئلة المختلفة.

ٌبٌن الطالب االدوات ان * 
الزراعٌة التً استخدمها االنسان 

 لدٌما 
ٌوضح الطالب أهم التحدٌات * ان 

 التً تواجه الزراعة فً فلسطٌن 
 

الحصة 
 الرابعة

، مماطع فٌدٌو ، صور مختلفة خرٌطة الوطن العربً ، توضٌحٌة  ، اشكال اب الممرر ئل : الكتالوسا  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المدٌر:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------:مالحظات المشرف التربوي   

 

ابراهيم الوحش   اعداد  

 



 

 

 

 

 

الصف : الخامس                   تدجٌن الحٌوانات لثانً : الدرس ا                 المبحث : دراسات اجتماعٌة  

------------------------الى  ----------------------من   الفترة الزمنٌة /                   حصص 4عدد الحصص :   

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
---------- 

تدجٌن :  عرف *  
.الحٌوانات   

 
فسر لٌام االنسان بتدجٌن  * 

 الحٌوانات
 
 

عدد اسماء بعض * 
 الحٌوانات التً لام االنسان 

 بتدجٌنها
 

دة من * اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌ
 خالل طرح االسئلة.

المفاهٌم والمصطلحات حسب تسلسلها  اهم منالشة الطالب فً* 
 بالدرس.

الطالبمع منالشة ال *   
بعض الحٌوانات التً لام االنسان اسماء  توضٌح*   

 بتدجٌنها
. ختامً بطرح االسئلةلوٌم ااجراء التم *  

 

تدجٌن الطالب : ان ٌعرف  *  
.الحٌوانات   

 
 

لٌام االنسان الطالب  ٌفسر ان * 
 بتدجٌن الحٌوانات 

 
بعض ان ٌعدد الطالب اسماء * 

 الحٌوانات التً لام االنسان 
 بتدجٌنها 

 

الحصة 
 األولى

بتارٌختم   
 

---------- 
 
 

بٌن أهمٌة الثروة*   
 الحٌوانٌة 

 

ٌدة من اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجد
 خالل طرح االسئلة المتنوعة.

أهمٌة الثروة * منالشة الطالب فً  
 الحٌوانٌة

فً الصورالواردة .منالشة الطالب *   
م الختامً بطرح االسئلة.اجراء التموٌ * 

ٌبٌن الطالب أهمٌة الثروةن ا*   
 الحٌوانٌة

 
 
 

الحصة 
 الثانٌة

 تم بتارٌخ
 

--------- 

عدد اهم المشاكل التً * 
تواجه تربٌة الحٌوانات فً 

.فلسطٌن  
اذكر اهمٌة الثروة السمكٌة * 

 للفلسطٌنٌٌن
فلسطٌن  خرٌطة * حدد على 

.البحار  

الجدٌدة من اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات 
 خالل طرح االسئلة المتنوعة.

اهم المشاكل التً تواجه تربٌة الحٌوانات فً  * منالشة الطالب فً
 فلسطٌن

اهمٌة الثروة السمكٌة للفلسطٌنٌٌن* توضٌح   
.البحار وتعٌٌن خارطة فلسطٌن * عرض  

.اجراء التموٌم الختامً بطرح االسئلة  
  

ٌعدد الطالب اهم المشاكل التً * ان 
.تواجه تربٌة الحٌوانات فً فلسطٌن   

اهمٌة الثروة * ان ٌذكر الطالب 
 السمكٌة للفلسطٌنٌٌن 

طة ٌ* ان ٌحدد الطالب على خر
البحار التً تشرف علٌها فلسطٌن 

.فلسطٌن  

الحصة 
لثالثةا  

 تم بتارٌخ
 

--------- 

االستٌراد ، * عرف : 
 التصدٌر ، الفاو .

وضح دور الدولة فً توفٌر * 
 الغذاء لمواطنٌها

اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 
 خالل طرح االسئلة المتنوعة.

المفاهٌم والمصطلحات حسب تسلسلها  اهم * منالشة الطالب فً
 بالدرس.

.منالشة الطالب فً  دور الدولة فً توفٌر الغذاء لمواطنٌها*   
التموٌم الختامً بطرح االسئلة  اجراء  

 

االستٌراد ، * ان ٌعرف الطالب : 
.التصدٌر ، الفاو   

ٌوضح الطالب دور الدولة فً * ان 
 توفٌر الغذاء لمواطنٌها 

الحصة 
 الرابعة

، افالم وثائمٌة خارطة فلسطٌن ،،  الوسائل : الكتاب الممرر  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------المدٌر:مالحظات   
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المشرف التربوي :  

هيم الوحش ابرااعداد   



 

 

 

 

 

 

الصف : الخامس           المرى الزراعٌة :  الثالث الدرس       المبحث : دراسات اجماعٌة  

 

-----------------------الى    --------------الفترة الزمنٌة / من                                حصص 4عدد الحصص :    

 

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
---------- 

 عرف : المرٌة الزراعٌة
 
 

نالش الصورتٌن فً الكتاب 
 الممرر

 
دة من خالل طرح * اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌ

 االسئلة.
المفاهٌم والمصطلحات حسب تسلسلها بالدرس. اهم * منالشة الطالب فً  

 
فً الكتاب.* تطبٌك االنشطة الواردة   

 
. ختامً بطرح االسئلةلوٌم ا* اجراء التم  

*ان ٌعرف الطالب : 
 المرٌة الزراعٌة 

 
*ان ٌنالش الطالب 

الصورتٌن فً الكتاب 
 الممرر

الحصة 
 األولى

 تم بتارٌخ
 

--------- 
 
 

 
*استنتج العوامل التً ادت 
 الى نشوء المرى الزراعٌة .

 
 
 

* سمً اهم المرى الزراعٌة 
 المدٌمة .

 
اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل طرح 

 االسئلة المتنوعة
 

 منالشة الطالب فً العوامل التً ادت الى نشوء المرى الزراعٌة .
 

 *اسماء اهم  المرى الزراعٌة المدٌمة .
 
 
 

*ان ٌستنتج الطالب 
العوامل التً ادت الى 
 نشوء المرى الزراعٌة .

 
 
 

*ان ٌسمً الطالب اهم 
 المرى الزراعٌة المدٌمة .

 

الحصة 
 الثانٌة

 تم بتارٌخ
 

--------- 

صف المرى الزراعٌة 
 المدٌمة .

 
 
 
 

بٌن اهمٌة تل السلطان 
 المدٌمة بالنسبة لفلسطٌن .

اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل طرح 
 االسئلة المتنوعة.

 
 * تنفٌذ النشاط الوارد فً الكتاب ومنالشة الطالب 

 
 
 

 *عرض بور بوٌنت عن تل السلطان 
 

. وٌم الختامً بطرح االسئلة* اجراء التم  
 

 * حل اسئلة الدرس
 
 

 
*ان ٌصف الطالب المرى 

 الزراعٌة المدٌمة .
 
 

*ان ٌبٌن الطالب اهمٌة 
تل السلطان المدٌمة 
 بالنسبة لفلسطٌن .

 
 
 
 

الحصة 
  الثالثة

 والرابعة

 

، مماطع فٌدٌو ، اشكال انترنت ، تلفاز ، صور ، فلسطٌن: الكتاب الممرر ، خرٌطة ائل الوس  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المدٌر:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------:مالحظات المشرف التربوي   

 



 

 

 

 

 

الصف : الخامس        المرٌة الفلسطٌنٌة  : الرابع الدرس  المبحث : دراسات اجتماعٌة        

 

------------------------الى    --------------ة / من حصص                                الفترة الزمنٌ 6ص :  عدد الح  

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
---------- 

 *عرف ، المرٌة 
 

لمرى ابحث عن صور  *
 فلسطٌنٌة

 
صنف المرى الفلسطٌنٌة  *

 بالنسبة لطبٌعة المولع
. 

ٌدة من خالل بالخبرات الجداجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة 
 طرح االسئلة.

.لمرى فلسطٌنٌةجمع  صور  *  
المرى الفلسطٌنٌة بالنسبة لطبٌعة المولع .منالشة الطالب فً  *  

 
وٌم الختامً بطرح االسئلة.اجراء التم *  

 

المرٌة  * ان ٌعرف الطالب :  
 

ان ٌبحث الطالب عن  *
لمرى فلسطٌنٌة صور   

ٌصنف الطالب المرى ان  *
الفلسطٌنٌة بالنسبة لطبٌعة 

 المولع
 

الحصة 
 األولى

 تم بتارٌخ
 

--------- 

  العمران* عرف : 
 
 

 
اشكال العمران فً  صف* 

 المرٌة
 

 

دة من خالل اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌ
 طرح االسئلة.

بالدرس.* منالشة الطالب فً المفاهٌم والمصطلحات حسب تسلسلها   
 

 * تنفٌذ النشاط الوارد فً الكتاب ومنالشة الطالب 
 

 
وٌم الختامً بطرح االسئلة.* اجراء التم  

 

الطالب :  * ان ٌعرف
 العمران 

 
 

اشكال الطالب  ٌصف* ان 
 العمران فً المرٌة 

 
 
 

الحصة 
 الثانٌة

 تم بتارٌخ
 

---------- 
 

 تم بتارٌخ
........... 

الوارد فً  الحوار* الرأ 
.الكتاب  

 
اهم التغٌٌرات فً استنتج  *

 المرٌة الفلسطٌنٌة 
 
 

دة من خالل اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌ
 طرح االسئلة.

 
.الوارد فً الكتاب واالجابة عن االسئلة المصاحبة الحوار* لراءة   

.لسطٌنٌةاهم التغٌٌرات فً المرٌة الفمنالشة الطالب فً  *  
 *عمل جدول بٌن المرٌة لدٌما وحدٌثا .

وٌم الختامً بطرح االسئلة.* اجراء التم  
 

 الحوارمرأ الطالب ٌ* ان 
 الوارد فً الكتاب 

 
اهم الطالب  ٌستنتجان  *

التغٌٌرات فً المرٌة 
 الفلسطٌنٌة

 

الحصة 
 الثالثة

 والرابعة

 تم بتارٌخ
 

--------- 
 
 
 

 تم بتارٌخ
........... 

عرف : المرى الفلسطٌنٌة * 
 المهجرة .

وضح دور االحتالل * 
الصهٌونً فً تدمٌر المرى 

م8441الفلسطٌنٌة عام   
أذكر بعض اسماء المرى * 

الفلسطٌنٌة المدمرة عام 
م. 8441  

دة من خالل اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌ
 طرح االسئلة.

ٌم والمصطلحات.منالشة الطالب فً المفاه*   
 

دور االحتالل الصهٌونً فً تدمٌر المرى الفلسطٌنٌة عام * توضٌح 
.م8441  

م. 8441اسماء المرى الفلسطٌنٌة المدمرة عام  تسمٌة*  
 

 * حل اسئلة الدرس
وٌم الختامً بطرح االسئلة.* اجراء التم  

 

: المرى الطالب ٌعرف * ان 
 الفلسطٌنٌة المهجرة .

دور الطالب  ٌوضح* ان 
االحتالل الصهٌونً فً تدمٌر 

المرى الفلسطٌنٌة عام 
م 8441  

ان ٌذكر الطالب بعض * 
اسماء المرى الفلسطٌنٌة 

.م 8441المدمرة عام   

الحصة 
الخامسة 
 والسادسة

 

، افالم ، اشكال مختلفة توضٌحٌة اوراق عمل ، صور ات حائطٌة ،لوح ، فلسطٌنالوسائل :  الكتاب الممرر ، خرٌطة   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المدٌر:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المشرف التربوي :  

 

 



 

 

 

 

 

 

الصف : الخامس            المدن :  الخامسالدرس        ات اجتماعٌةالمبحث : دراس  

-----------------------الى    --------------حصص                                الفترة الزمنٌة / من  6عدد الحصص :    

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
-------- 

المدٌنةعرف :  *  
 
 

عن اسماء اعط امثلة  *
 بعض المدن الفلسطٌنٌة

 
 
 

ٌدة من خالل اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجد
 طرح االسئلة.

.المدٌنةمنالشة الطالب فً مفهوم  *  
.امثلة عن اسماء بعض المدن الفلسطٌنٌة *  

 
.االسئلة* اجراء التموٌم الختامً بطرح   

المدٌنةٌعرف الطالب : ان  *  
  

ان ٌعط الطالب امثلة عن  *
 اسماء بعض المدن الفلسطٌنٌة 

الحصة 
 األولى

 تم بتارٌخ
 

---------- 

الرأ الحوار الوارد فً  *
 الكتاب

 
 
 

اسباب نشأة المدن . * اذكر 
  
 

 اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل
لةطرح االسئ  

.* لراءة الحوار الوارد فً الكتاب واالجابة عن اسئلته*  
 

.نشأة المدن .منالشة الطالب فً اسباب *   
م الختامً بطرح االسئلة.اجراء التموٌ*  

ان ٌمرأ الطالب الحوار * 
 الوارد فً الكتاب 

 
 

اسباب * ان ٌذكر الطالب 
 نشأة المدن .

 

الحصة 
 الثانٌة

 تم بتارٌخ
 

--------- 

ستنتج  خصائص ا*  
.المدٌنة  

 
اذكر بعض المعالم * 

والمؤسسات الموجودة فً 
 المدن

ٌدة من خالل اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجد
 طرح االسئلة.

.خصائص المدٌنة*  منالشة الطالب   
 * منالشة الصور فً الكتاب .

.والمؤسسات الموجودة فً المدنبعض المعالم * منالشة الطالب فً   
 * 
 

م الختامً بطرح االسئلة.* اجراء التموٌ  

الطالب  ٌستنتج ان  * 
 خصائص المدٌنة 

 
بعض * ان ٌذكر الطالب 

المعالم والمؤسسات الموجودة 
 فً المدن 

. 

الحصة 
 الثالثة

 تم بتارٌخ
 

---------- 

صنف المدن الفلسطٌنٌة * 
الى ساحلٌة وداخلٌة 

وصحراوٌةوغورٌة   
 

عٌن بعض المدن * 
 الفلسطٌنٌة على الخرٌطة .

 

ٌدة من خالل اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجد
 طرح االسئلة.

لتصنٌف المدن الفلسطٌنٌة الى ساحلٌة وداخلٌة وغورٌة  عمل جدول*
.وصحراوٌة  

عٌٌن بعض المدن الفلسطٌنٌة على خرٌطة فلسطٌن  .ت *  
 

اجراء التموٌم الختامً بطرح اسئلة متنوعة.*   

المدن  الطالبٌصنف * ان 
الفلسطٌنٌة الى ساحلٌة 

وصحراوٌة وداخلٌة وغورٌة  
  

بعض الطالب ٌعٌن * ان 
المدن الفلسطٌنٌة على 

 الخرٌطة .
 

الحصة 
 الرابعة

 تم بتارٌخ 
.......... 

 
 
  
 

ممارسات  * وضح
االحتالل الصهٌونً تجاه 

الفلسطٌنٌة .المدن   
فسر أثر االحتالل * 

الصهٌونً فً اعالة 
 نموالمدن الفلسطٌنٌة.

عن اسئلة الدرس. * اجب  

اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
 طرح االسئلة.

ممارسات االحتالل الصهٌونً تجاه المدن الفلسطٌنٌة . * توضٌح  
حتالل الصهٌونً فً اعالة نموالمدن أثر اال * منالشة الطالب فً

.وتطورها  الفلسطٌنٌة  
اسئلة الدرس. * حل  

 * اجراء التموٌم الختامً.

* ان ٌوضح الطالب 
ممارسات االحتالل 

الصهٌونً تجاه المدن 
 الفلسطٌنٌة .

الطالب أثر  ٌفسران * 
االحتالل الصهٌونً فً اعالة 

 نموالمدن الفلسطٌنٌة 
اسئلة * ان ٌجٌب الطالب عن 

 الدرس.

الحصة 
 الخامسة
  والسادسة

توضٌحٌة ، افالم ، مماطع فٌدٌو ، اوراق عمل ، اشكال،  شفافٌات  فلسطٌنخرٌطة ،  صورالوسائل :  الكتاب الممرر ،   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------المدٌر:مالحظات   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المشرف التربوي :  



 

 

 

 

الصف : الخامس               نشوء المدن:  السادس الدرس   المبحث : دراسات اجتماعٌة                

------------------------الى    --------------الفترة الزمنٌة / من                                 حصص 4عدد الحصص :    

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
-------- 

.الدولةعرف :  *  
 
 
 
 

عٌن على خرٌطة العالم * 
.السٌاسٌة بعض الدول   

 

دة من خالل *اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌ
 طرح االسئلة.

.الدولةمنالشة الطالب فً مفهوم  *  
 

.التعٌٌن على خرٌطة العالم السٌاسٌة بعض الدول *   
 

اجراء التموٌم الختامً بطرح اسئلة مختلفة.*   
 
 
 
 

الدولةان ٌعرف الطالب :  *  
 
 
 

على الطالب  ٌعٌنن * ا
خرٌطة العالم السٌاسٌة بعض 

.الدول   
 

الحصة 
 األولى

 تم بتارٌخ
 

--------- 

*نالش محتوى الصور 
.الواردة فً الكتاب  

 
 

استنتج ممومات الدولة*   
 

ٌدة من خالل الخبرات السابمة بالخبرات الجد*اجراء التموٌم المبلً لربط 
 طرح االسئلة.

* منالشة الطالب فً محتوى الصور الواردة فً الكتاب واالجابة عن 
.اسئلتها  

.فً ممومات الدولة * منالشة الطالب   
 * اجراء التموٌم الختامً بطرح اسئلة متنوعة.

 

* ان ٌنالش الطالب محتوى 
.الصور الواردة فً الكتاب  

 
ممومات الطالب  ٌستنتج* ان 

 الدولة
 

الحصة 
 الثانٌة

 تم بتارٌخ
 

-------- 

*عرف : الحضارة ، الدول 
 المتمدمة ، الدول النامٌة

 
أذكر الطالب اسماء دول * 

 لدٌمة وحدٌثة .
 

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
.المتنوعة االسئلةطرح   
. فً المفاهٌم والمصطلحات * منالشة الطالب   

 
.عمل جدول السماء دول لدٌمة وحدٌثة *   

 
 * اجراء التموٌم الختامً بطرح اسئلة متنوعة

 

 : الطالب ٌعرف* ان 
الحضارة ، الدول المتمدمة ، 

 الدول النامٌة 
 

اسماء دول الطالب  ٌذكران * 
 لدٌمة وحدٌثة .

 

 الحصة
 الثالثة

 تم بتارٌخ
 

-------- 

الرأ الحوار الوارد فً * 
.الكتاب  

لارن بٌن مفهومً الحموق * 
 والواجبات

استنتج عاللة الفرد بالدولة*   
 

* اذكر الموضوعات التً 
 ٌبحث فٌها الدستور

ٌدة من خالل *اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجد
 طرح االسئلة المختلفة.

.الوارد فً الكتاب واالجابة عن اسئلته* لراءة الحوار   
. 

مفهومً الحموق والواجبات للطالب * توضٌح  
فً طبٌعة عاللة الفرد بالدولة* منالشة الطالب   

 *منالشة الطالب فً الموضوعات التً ٌبحث فٌها الدستور
 

 * اجراء التموٌم الختامً بطرح اسئلة متنوعة
 

* ان ٌمرأ الطالب الحوار * 
 الوارد فً الكتاب 

 
بٌن الطالب  ٌمارن* ان 

 مفهومً الحموق والواجبات 
عاللة الطالب  ٌستنتج* ان 

 الفرد بالدولة
*ان ٌذكر الطالب 

الموضوعات التً ٌبحث فٌها 
 الدستور

الحصة 
 الرابعة

اشكال توضٌحٌة.اب الممرر ، خرٌطة العالم ، لوحات ، رسومات ، كتالوسائل :الوسائل :  ال  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المدٌر:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المشرف التربوي :  

 

 



 

 

 

 

الصف : الخامس                   العاللات االجتماعٌة :  االول الدرس  المبحث : دراسات اجتماعٌة                  

------------------------الى    --------------الفترة الزمنٌة / من                                 حصص 1عدد الحصص :    

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
--------- 

العاللات :  عرف *
 االجتماعٌة

 
 

الرأ المصة الواردة فً * 
 الكتاب.

بٌن أهمٌة العاللات * 
 االجتماعٌة بٌن الناس

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
 طرح االسئلة.

.العاللات االجتماعٌة منالشة الطالب فً مفهوم *  
 

.واالجابة عن االسئلة التً تلٌه فً الكتاب ةالوارد المصة لراءة *   
 

االجتماعٌة بٌن الناسمنالشة الطالب فً أهمٌة العاللات *   
 

 * اجراء التموٌم الختامً
 

ٌعرف الطالب : ان  *
 العاللات االجتماعٌة 

 
* ان ٌمرأ الطالب المصة 

 الواردة فً الكتاب.
 

أهمٌة الطالب  ٌبٌنان * 
العاللات االجتماعٌة بٌن 

 الناس
 
 

الحصة 
  األولى
 والثانٌة

 تم بتارٌخ
 

---------- 
 
 
 
 تم بتارٌخ 
 .………… 

نالش  محتوى الصور * 
.الواردة فً الكتاب  

 
اذكر الطالب أشكال * 

 العاللات االجتماعٌة .
 
 

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
 طرح االسئلة.

* منالشة الطالب فً محتوى الصور الواردة فً الكتاب واالجابة عن 
.اسئلتها  

 
ال العاللات االجتماعٌة .*منالشة الطالب فً  أشك  

 
 * اجراء التموٌم الختامً بطرح اسئلة متنوعة

* ان ٌنالش الطالب محتوى 
.الصور الواردة فً الكتاب  

 
أشكال الطالب  ٌذكر* ان 

  العاللات االجتماعٌة .

الحصة 
 الثالثة

 والرابعة

 تم بتارٌخ
 

--------- 
 
 
 
 
 تم بتارٌخ
........... 

عرف : المٌم *  
 

شجرة المٌم االجتماعٌة  الرأ* 
 الوارد فً الكتاب.

 
المٌم االٌجابٌة التً  وضح* 

 تزٌد من العاللات االجتماعٌة
  

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
 طرح االسئلة المتنوعة.

مفهوم المٌم . منالشة الطالب فً *  
 

.مٌم االجتماعٌة الوارد فً الكتاب *لراءة ومنالشة الطالب فً  شجرة ال  
  

المٌم االٌجابٌة التً تزٌد من العاللات االجتماعٌة . توضٌح *  
 *حث الطالب على التمسن بالمٌم االٌجابٌة .

 
 * اجراء التموٌم الختامً

  ان ٌعرف الطالب : المٌم  *
 

المٌم  شجرة* ان ٌمرأ الطالب 
فً الكتاب ةالوارداالجتماعٌة   

 
المٌم الطالب  ٌوضحان  *

االٌجابٌة التً تزٌد من 
 العاللات االجتماعٌة .

 
 

 الحصة
 الخامسة
 والسادسة

 تم بتارٌخ
 

---------- 

 *عرف : المرٌة ، المدٌنة   
 

استنتج العوامل التً أثرت * 
فً العاللات االجتماعٌة بٌن 

 الناس .
 

لترح طرلا لتموٌة * ا
العاللات االجتماعٌة بٌن 

 الناس .

التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل  *اجراء
 طرح االسئلة المختلفة.

 
 * منالشة الطالب فً مفهوم : المرٌة ، المدٌنة   

العوامل التً أثرت فً العاللات االجتماعٌة بٌن  فً منالشة الطالب *
 الناس .

الناس ومنالشتها .*التراح الطالب طرلا لتموٌة العاللات االجتماعٌة بٌن   
 * حل اسئلة الدرس

 * اجراء التموٌم النهائً بطرح اسئلة متنوعة

ان ٌعرف الطالب : المرٌة  *
 ، المدٌنة   

 
العوامل الطالب  ٌستنتجان  *

التً أثرت فً العاللات 
 االجتماعٌة بٌن الناس .

*ان ٌمترح الطالب طرلا 
لتموٌةالعاللات االجتماعٌة 

 بٌن الناس .
 

 

 الحصة
السابعة 
 والثامنة

، اشكال ، صور ، افالم ، مماطع فٌدٌو  ، لوحات كتاب الممرر :  ال الوسائل  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المدٌر:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------:مالحظات المشرف التربوي   



 

 

 

 

الصف : الخامس                 لتصادٌة العاللات اال:  الثانًالدرس               دراسات اجتماعٌةالمبحث :   

------------------------الى    --------------الفترة الزمنٌة / من                                 حصص 4عدد الحصص :   

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
---------- 

عرف : العاللات  *  
 االلتصادٌة 

 
* نالش محتوى الصور 

.الواردة فً الكتاب  

المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من *اجراء التموٌم 
 خالل طرح االسئلة.

    العاللات االلنصادٌة* منالشة الطالب فً مفهوم : 
 

* منالشة الطالب فً محتوى الصور الواردة فً الكتاب واالجابة 
.عن اسئلتها  

 * اجراء التموٌم الختامً

ان ٌعرف الطالب : العاللات  *  
 االلتصادٌة 

 
ان ٌنالش الطالب محتوى الصور * 

.الواردة فً الكتاب  

الحصة 
 األولى

 تم بتارٌخ
 

--------- 

* نالش محتوى الصور 
.الواردة فً الكتاب  

 
 

*استنتج مالمح العاللات 
 االلتصادٌة فً المرٌة

  
*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 

 خالل طرح االسئلة.
منالشة الطالب فً محتوى الصور الواردة فً الكتاب واالجابة * 

.عن اسئلتها  
فً مالمح العاللات االلتصادٌة فً المرٌة * منالشة الطالب  

 * اجراء التموٌم الختامً بطرح اسئلة متنوعة

 
* ان ٌنالش الطالب محتوى الصور 

.الواردة فً الكتاب  
 

*ان ٌستنتج الطالب مالمح العاللات 
دٌة فً المرٌة االلتصا  

الحصة 
 الثانٌة

 تم بتارٌخ
 

-------- 

الصناعةعرف :  *  
 

بعض الصناعاتاذكر *   
 الموجودة فً المدٌنة .

 
* وضح مالمح العاللات 
 االلتصادٌة فً المدٌنة .

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 
 خالل طرح االسئلة.
    الصناعة* منالشة الطالب فً مفهوم : 

 
للصناعاتالطالب   تسمٌة*  

.الموجودة فً المدٌنة   
فً مالمح العاللات االلتصادٌة فً المدٌنة * منالشة الطالب  

الصناعةان ٌعرف الطالب :  *  
بعض الصناعات ٌذكر الطالب* ان   

 الموجودة فً المدٌنة .
 

الطالب مالمح العاللات  ٌوضح*ان 
المدٌنة .تصادٌة فً االل  

الحصة 
 الثالثة

 تم بتارٌخ
 

-------- 

االهمٌة االلتصادٌة اذكر * 
 لمولع فلسطٌن .

 
* عٌن على خرٌطة فلسطٌن 

 المعابر والموانىء .
 

* بٌن اهمٌة العاللات 
 االلتصادٌة بٌن الدول

 
*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 

االسئلة.خالل طرح   
االهمٌة االلتصادٌة لمولع فلسطٌن .الطالب فً  منالشة*   

 *التعٌٌن على خرٌطة فلسطٌن المعابر والموانىء .
الطالب فً اهمٌة العاللات االلتصادٌة بٌن الدول . منالشة *  

 
 * حل اسئلة الدرس

 * اجراء التموٌم النهائً بطرح اسئلة متنوعة
 

االهمٌة  ٌذكر الطالب* ان 
 االلتصادٌة لمولع فلسطٌن .

*ان ٌعٌن الطالب على خرٌطة 
 فلسطٌن المعابر والموانىء .

*ان ٌبٌن الطالب اهمٌة العاللات 
 االلتصادٌة بٌن الدول 

الحصة 
 الرابعة

، اشكال توضٌحٌة ، مماطع فٌدٌو ، اوراق عمل ، صور خرٌطة فلسطٌنالوسائل : الوسائل :  الكتاب الممرر ،     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المدٌر:  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المشرف التربوي :  

 



 

 

 

 

 

الصف : الخامس                          العاللات الثمافٌة : لثالثا الدرس                   المبحث : دراسات اجتماعٌة  

------------------------الى    --------------الفترة الزمنٌة / من                                 حصص 6عدد الحصص :    

التنفٌذ خطوات التموٌم المالحظات  الحصة األهداف 
 تم بتارٌخ

 
--------- 

عرف : العاللات *   
 الثمافٌة

 
نالش محتوى الصور * 

.الواردة فً الكتاب  
 

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
 طرح االسئلة.

    العاللات االلنصادٌة* منالشة الطالب فً مفهوم : 
الطالب فً محتوى الصور الواردة فً الكتاب واالجابة عن * منالشة 

.اسئلتها  
بطرح اسئلة متنوعة * اجراء التموٌم الختامً  

ان ٌعرف الطالب : * 
 العاللات 
 الثمافٌة

 
* ان ٌنالش الطالب محتوى 

.الصور الواردة فً الكتاب  
 

الحصة 
 األولى

 تم بتارٌخ
 

-------- 

.الكتابة* عرف :   
الصور نالش مضمون * 

.الواردة فً الكتاب  
 

استنتج اهمٌة اختراع * 
 الكتابة

 

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
 طرح االسئلة.

.الكتابة* منالشة الطالب فً مفهوم   
* منالشة الطالب فً مضمون الصور الواردة فً الكتاب واالجابة عن 

.اسئلتها  
الطالب فً اهمٌة اختراع الكتابةمنالشة *   

.* اجراء التموٌم الختامً بطرح اسئلة متنوعة  
 

الكتابة ن ٌعرف الطالب : * ا
. 

* ان ٌنالش الطالب مضمون 
.الصور الواردة فً الكتاب  

 
اهمٌة الطالب  ٌستنتجن * ا

 اختراع الكتابة
 

الحصة 
  الثانٌة

 والثالثة

 تم بتارٌخ
 

--------- 

الصور نالش مضمون * 
.الواردة فً الكتاب  

 
اذكر أمثلة على التعاون * 

 الثمافً بٌن الدول .
 

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
 طرح االسئلة المتنوعة.

* منالشة الطالب فً مضمون الصور الواردة فً الكتاب واالجابة عن 
.اسئلتها  

التعاون الثمافً بٌن الدول و منالشتها مع الطالب .* تسمٌة االمثلة عن   
 

بطرح اسئلة متنوعة. * اجراء التموٌم الختامً  
 

* ان ٌنالش الطالب مضمون 
.الصور الواردة فً الكتاب  

 
أمثلة على ٌذكر الطالب * ان 

 التعاون الثمافً بٌن الدول .
 
 

 الحصة
 الرابعة

 تم بتارٌخ
 

--------- 

* نالش مضمون الصور 
.الواردة فً الكتاب  

اذكر وسائل االتصال * 
 الحدٌثة ، مع االمثلة .

*بٌن أثر التطور التكنولوجً 
فً زٌادة التعاون الثمافً بٌن 

 البشر .

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من خالل 
 طرح االسئلة المختلفة.
فً الكتاب واالجابة عن * منالشة الطالب فً مضمون الصور الواردة 

.اسئلتها  
وسائل االتصال الحدٌثة ، مع االمثلة ومنالشتها . تسمٌة*  

أثر التطور التكنولوجً فً زٌادة التعاون الثمافً * منالشة الطالب فً 
 بٌن البشر .

 *حل اسئلة الدرس
 * اجراء التموٌم النهائً بطرح اسئلة متنوعة

 

* ان ٌنالش الطالب مضمون 
.الواردة فً الكتابالصور   
وسائل الطالب  ٌذكر* ان 

، مع االمثلة االتصال الحدٌثة   
أثر التطور الطالب  ٌبٌن* ان 

التكنولوجً فً زٌادة التعاون 
 الثمافً بٌن البشر .

الحصة 
الخامسة 
 والسادسة

افالم .، انترنت كتاب الممرر ، صور توضٌحٌة ، اشكال توضٌحٌة:  ال الوسائل  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------المدٌر:مالحظات   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المشرف التربوي :  

 



 

 

 

 

 

الصف : الخامس                     العاللات السٌاسٌة : الرابعالدرس                          اجماعٌة : دراساتالمبحث   

----------------------الى    --------------حصص                                الفترة الزمنٌة / من  6عدد الحصص :    

 الحصة األهداف خطوات التنفٌذ التموٌم المالحظات
 تم بتارٌخ

 
---------- 

العاللات السٌاسٌة .: * عرف  
 

الرأ النص الوارد فً * 
 الكتاب.

 

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 
 خالل طرح االسئلة المختلفة.

منالشة الطالب فً المفاهٌم والمصطلحات الواردة فً الدرس * 
 حسب تسلسلها.

منالشة الطالب فً مضمون النص فً الكتاب واالجابة عن  *
.اسئلته  

 * اجراء التموٌم النهائً بطرح اسئلة متنوعة
 

العاللات * ان ٌعرف الطالب: 
 السٌاسٌة .

الوارد فً  النص* ان ٌمرأ الطالب 
.الكتاب  

 

الحصة 
 األولى

 تم بتارٌخ
 

 
 

* نالش مضمون الصور 
.الواردة فً الكتاب  

 
مجاالت التعاون وضح * 

 السٌاسً بٌن الدول .
 

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 
 خالل طرح االسئلة المختلفة.

* منالشة الطالب فً مضمون الصور الواردة فً الكتاب واالجابة 
.عن اسئلتها  

توضح الطالب مجاالت التعاون السٌاسً بٌن الدول.*   
وٌم النهائً بطرح اسئلة متنوعة* اجراء التم  

* ان ٌنالش الطالب مضمون 
.الصور الواردة فً الكتاب  

 
مجاالت وضح الطالب * ان ٌ

 التعاون السٌاسً بٌن الدول 
 

الحصة 
 الثانٌة

 تم بتارٌخ
 

----------- 

الرأ الحوار الوارد فً  *
 الكتاب

أثر الحروب  استنتج* 
والصراعات الدولٌة فً 

البشرٌة .العاللات   
* الترح طرلا ٌمكن من 

خاللها تجنب الحروب بٌن 
 الدول .

*اجراء التموٌم المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من 
 خالل طرح االسئلة المختلفة.

.* لراءة الحوار الوارد فً الكتاب واالجابة عن اسئلته  
منالشة الطالب فً أثر الحروب والصراعات الدولٌة فً * 

لعاللات البشرٌة .ا  
* التراح الطالب طرلا ٌمكن من خاللها تجنب الحروب بٌن الدول 

. 
 * اجراء التموٌم النهائً بطرح اسئلة متنوعة

 

* ان ٌمرأ الطالب الحوار الوارد فً 
 الكتاب 

ان ٌستنتج الطالب أثر الحروب * 
والصراعات الدولٌة فً العاللات 

 البشرٌة .
ٌمكن من طرلا الطالب  ٌمترح* ان 

 خاللها تجنب الحروب بٌن الدول .
 

الحصة 
  الثالثة

 والرابعة

 تم بتارٌخ
 

----------- 

* نالش مضمون الصور 
.الواردة فً الكتاب  

اذكر أمثلة للتعاون الدولً  *
لمنع انتشار الحروب فً 

 العالم .
لرأ نصوص اتفالٌة حموق ا*

 الطفل .
 

اسئلة الدرس. * حل  

المبلً لربط الخبرات السابمة بالخبرات الجدٌدة من *اجراء التموٌم 
 خالل طرح االسئلة المختلفة.

* منالشة الطالب فً مضمون الصور الواردة فً الكتاب واالجابة 
.عن اسئلتها  

تسمٌة أمثلة للتعاون الدولً لمنع انتشار الحروب فً العالم . *  
*لراءة ومنالشة الطالب فً  نصوص اتفالٌة حموق الطفل  

.الواردة فً الكتاب   
 

 * حل اسئلة الدرس
بطرح اسئلة متنوعة الختامً* اجراء التموٌم   

 

* ان ٌنالش الطالب مضمون 
 الصور الواردة فً الكتاب .

* ان ٌذكر الطالب أمثلة للتعاون 
الدولً لمنع انتشار الحروب فً 

 العالم .
مرأالطالب نصوص اتفالٌة *ان ٌ

 حموق الطفل .
 * ان ٌحل الطالب اسئلة الدرس.

الحصة 
الخامسة 
 والسادسة

، صور ، اوراق عمل ، شافٌات الممرر ، اشكال توضٌحٌة الوسائل : الكتاب  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------المدٌر:مالحظات   

---------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظات المشرف التربوي :  

 

هيم الوحش ابرااعداد :   


