Kuwait Bilingual School

مدرسة الكويت ثنائية
اللغة
من تاريخ

ميسم أحمد

Teacher Name:

 G6االجتماعيات

2018/4/8

إلى

2018/4/22

Subject:

األعمال الصفية و المهارات المستهدفة خالل األسبوع :
مواجهة التحديات.
فيثقافيا.
وتتشابه
سكانياالعربي
الخليج
ودولتنمو
الكويتالعربية
دول :الخليج
الخامسة
الرابعة :
الوحدة
الوحدة
تابعتابع
-دول الخليج
التي تواجه
التحديات
المنطقة العربية  (.األصول السكانية  -الهجرات)
السكان في
والمشكالتتابع
أ-
ب -الكثافة السكانية (المشكالت البيئية )

الواجبات اليومية وتاريخ تسليمها :
-عدد أنواع التلوث البيئي مع وضع صور لكل نوع بدفتر المادة .

(تنفيذ الطالب للواجبات بمفرده يعلمه االعتماد على نفسه ،ويساعده على الفهم بشكل أكبر )

التقييمات  ,االختبارات  ,األنشطة الصفية :
حل أنشطة الكتاب المدرسي
عرض بوربوينت لموضوعات الدرس .
خرائط ذهنية وأعمال تعاونية وتحليل الصور واألشكال

( اعتماد الطالب على نفسه في البيت مع اإلرشاد من ولي األمر ينعكس على عمله داخل الصف )

القراءة باللغة العربية بشكل يومي أمر بالغ األهمية لتنمية مهارات اللغة عند الطالب .

Kuwait Bilingual School

مدرسة الكويت ثنائية
اللغة

من تاريخ

ميسم أحمد

Teacher Name:

 G6االجتماعيات

2018/4/23

إلى

2018/4/30

Subject:

األعمال الصفية و المهارات المستهدفة خالل األسبوع :
 تابع الوحدة الخامسة  :الكويت ودول الخليج العربي في مواجهة التحديات.التحديات والمشكالت التي تواجه دول الخليج العربية .
أثر الغزو العراقي الغاشم على البيئة الكويتية – المشكالت االجتماعية _

الواجبات اليومية وتاريخ تسليمها :
صمم لوحة أو بوستر عن أنواع التلوث الذي تعرضت له بلدك الحبيبة الكويت جراء الغزو
العراقي الغاشم .
اجمع بعض الصور عن مظاهر االعتداء على الممتلكات العامة واحضرها معك لحل نشاط 4ص  148بالكتاب المدرسي بالصف .
(تنفيذ الطالب للواجبات بمفرده يعلمه االعتماد على نفسه ،ويساعده على الفهم بشكل أكبر )

التقييمات  ,االختبارات  ,األنشطة الصفية :
حل أنشطة الكتاب المدرسي
عرض بوربوينت لموضوعات الدرس.
خرائط ذهنية وأعمال تعاونية وتحليل الصور واألشكال

( اعتماد الطالب على نفسه في البيت مع اإلرشاد من ولي األمر ينعكس على عمله داخل الصف )

القراءة باللغة العربية بشكل يومي أمر بالغ األهمية لتنمية مهارات اللغة عند الطالب .
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