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الوحدات الدراسية


المخرجات

لمحة عامة عن المناھج الدراسيّة
للصف السادس +مراجعة



أغلفة كوكب األرض وعالقتھا
باإلنسان



الزالزل والبراكين



نشأة الجبال



التعرية النّھريّة واألشكال النّاجمة عنھا



التعرية النّھريّة واألشكال النّاجمة عنھا



التّعرية بفعل األمواج البحرية



يتوقع من الطالب على نھاية الحقبتين األولى والثانية أن:
-أن يتعرف أغلفة كوكب األرض وعالقتھا باإلنسان .

الفصل
الدراسي األول

واألشكال النّاجمة عنھا
الحقبة األولى
Block 1
والحقبة الثانية
Block 2



التّعرية الرّيحيّة واألشكال النّاجمة عنھا



الدولة األمويّة في األندلس



اإلمامة في عمان



الدولة الرستمية في المغرب األوسط



الدولة الفاطمية في مصر

 أن يتعرف على العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى نشأة الجبالوالھضاب .
أن يعدد أشھر الجبال في الوطن العربي والعالم .أن يوظف الخريطة في التعرف إلى مواقع المدن والبلدان واإلشارةإلى أشكال السطح والمناخ .
 أن يؤرخ لعھد الدولة األموية  -اإلمامة في عمان  -الدولة الرستميةفي األندلس  -الفاطمية في مصر.
أن يعزز قيم االنتماء والمواطنة لديه . أن يعتز بتاريخ اآلباء واألجداد .
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 -أن يفخر بوطنه وبمنجزاته الحضارية.

يتوقع من الطالب مع نھاية الحقب الثالثة والرابعة والخامسة أن :

الفصالن
الدراسيان
الثاني والثالث

الحقبة الثالثة
Block 3
والحقبة
الرابعة
Block 4

والحقبة
الخامسة
Block 5

من منجزات الخلفاء الراشدين
من منجزات الخلفاء الراشدين
قيام الدولة األموية
الفتوحات اإلسالمية في عھد الدولة األموية.
الفتوحات اإلسالمية في عھد الدولة األموية.
النظم اإلدارية والعمران في الدولة األموية
ضعف الدولة األموية وسقوطھا
قيام الدولة العباسية.
من منجزات الدولة العباسية
النمو السكاني في الوطن العربي
التوزيع الجغرافي للسكان في الوطن العربي.
مشكالت الريف والمدينة والبادية.
مشكالت الريف والمدينة والبادية.
الزراعة واألمن الغذائي في الوطن العربي.
الصناعة والطاقة في الوطن العربي.
الصناعة والطاقة في الوطن العربي.
الصناعة والطاقة في الوطن العربي
السياحة في الوطن العربي.
العمل االجتماعي) التعاون والتكافل(
دور األسرة والمدرسة في تعزيز العمل
االجتماعي
دور األسرة والمدرسة في تعزيز العمل
االجتماعي
مؤسسات العمل االجتماعي في السلطنة.
مؤسسات العمل االجتماعي في السلطنة.
مظاھر العمل االجتماعي في حياة العمانيين.
مراجعة عامة
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يبين مظاھر الدولة اإلسالمية في عھد الخلفاء الراشدين
يبن تعريف المرتدين وحروب الردة
يتعرف التنظيمات اإلدارية التي أوجدھا الخلفاء الراشدون
يتعرف العوامل والظروف التي أدت إلى قيام الدولتين
األموية والعباسية.
يتعرف أشھر الخلفاء في الدولتين األموية والعباسية وأھم
منجزاتھم.
يربط بين حركة الفتوح وانتشار اإلسالم
يحدد على الخريطة مراحل امتداد الدولة األموية والعباسية
يستنتج عوامل القوة والضعف في الدولة األموية والعباسية
يبين المنجزات الحضارية التي نمت في الدولة األموية
والعباسية.
يتعرف على التوزيع السكاني في الوطن العربي وعالقته
بالعوامل الجغرافية.
يتعرف مشكالت الريف والمدينة والبادية
يضع حلوالل للمشاكل التي تواجه سكان الريف والمدينة
والبادية.
يتعرف أنماط الزراعة ومشكالتھا في الوطن العربي.
يتعرف أھم الصناعات في الوطن العربي.
يقدر أھمية الصناعة في اقتصاديات الوطن العربي.
يتعرف مصادر الطاقة في الوطن العربي
يتعرف أھمية السياحة ومقوماتھا في الوطن العربي.
يستوعب المفاھيم والمصطلحات الواردة في الدروس)
الصناعة ،السياحة  ،الطاقة ،التكافل ،العمل االجتماعي،
السبلة(
يتعرف مظاھر التكافل االجتماعي في المجتمع العماني.
يستنتج دور التكافل االجتماعي والرعاية االجتماعية في
تحقيق التكاف االجتماعي.
يقدر دور مؤسسات العمل االجتماعي في تحقيق التكافل
االجتماعي في السلطنة.
يدرك أھمية السبلة في حياة المجتمع العماني.

