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مادة الدراسات االجتماعية
والوطنية

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف الرابع ابتدائي
معلمة املادة
قائدة املدرسة
املشرفة الرتبوية

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب
ليشبوا رجاالً -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخير
الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة
في المملكة ويدفع هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته
 ،كما يبتغي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلمه األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
 .خالل اإلسهام في اإلنتاج والتنمية
األمية  ،ونشر الوعي

أ ) مباشرة  :وذلك من

ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على

لدى جميع أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرررس العقيرردة اإلسررالمية الصررحيحة فرري نفسريه الطفلرة ورعايتهرا بتربيررة إسررالمية متكاملررة ،فرري خلقهرا،
وجسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .
النعَم ،وتنفرع
 -5تعريف الطالبة بنعم اهلل عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام ِّ
نفسها وبيئتها .
 -6تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
 -7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها من الواجبات ومالها من الحقوق

في حدود سرنِّه وخصرائ

المرحلرة

التي تمر بها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخالص لوالة أمرها .
 -8توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن على االسرتفادة مرن أوقرات
الفراغ .
 -9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها
()1

اهداف مادة التربية االجتماعية

 -1تتعرف بعض سنن اهلل في الكون والحياة.
 -2تتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة وتستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
 -3تتعرف قص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
 -4تتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
 -5ترسخ لديها الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية وتعتز بها.
 -6تتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
 -7تتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
 -8تعي ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه أسرتها ومدرستها ومجتمعها .
 -9تنمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديها.
 -11تتعرف جوانب من تاريخ وطنها المملكة العربية السعودية .
 -11تعتز بانتمائها لوطنها المملكة العربية السعودية.
 -12تتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
 -13تدرك بعض المشكالت التي تواجهها على مستوى أسرتها ومجتمعها.
 -14تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،وتدرك الصالت فيما بينها.
 -15تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،وتوظفها في مواقف جديدة.
 -16تنمي إحساسها بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
 -17تكّون لديها اتجاه إيجابي نحو العمل.
 -18تنمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
 -19تعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
 -21تنمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.
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توزيع منهج مادة ( الدراسات االجتماعية والوطنية) للصف ( الرابع االبتدائي )
الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )
األسبوع

1441/4/31هـ

1441/5/4هـ

األسبوع

مكة بلد النبي صلى الله عليه وسلم
األسبوع

1441/5/14هـ

1441/5/18هـ

األسبوع

1441/5/28هـ

األسبوع

األسبوع

1441/6/12هـ

األسبوع

األسبوع

األسبوع

األسبوع

1441/6/31هـ

األسبوع

األسبوع

األسبوع

1441/7/14هـ

األسبوع

1441/7/28هـ

األسبوع

1441/7/7هـ

1441/7/3هـ

1441/7/21هـ

1441/7/17هـ

تابع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
األسبوع

1441/8/6هـ

1441/8/2هـ

تعامله صلى الله عليه وسلم مع اآلخرين

1441/8/13هـ

األسبوع

1441/8/16هـ

مالحظات

1004/8/27هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات
لمعايير التقويم

1441/8/21هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات
لمعايير التقويم

وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1004/8/23هـ

1441/6/19هـ

المدينة

نماذج من الشورى
1441/8/9هـ

1441/6/23هـ

من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في

غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
1441/7/24هـ

1441/6/5هـ

المدينة دار الهجرة موقعها وطبيعتها

الهجرة إلى المدينة يثرب
1441/7/11هـ

1441/6/9هـ

الهجرة إلى الحبشة

بيعتا العقبة
1441/6/26هـ

1441/5/21هـ

1441/5/25هـ

بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة
1441/6/16هـ

1441/5/7هـ

نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته

النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
1441/6/2هـ

1441/5/11هـ

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 1441/4/31هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 1441/8/16هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس1441/8/27 :هـ

معلمة المادة:

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ........................................ /

أ............................................./

أ...................................................../
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اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
ﻣﻜﺔ ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﺔ وﺳﻠﻢ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻳﻘﺘﺮح ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻷوﻟﻰ ﻃ ﺮ ح اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
اﺧﺘﺎر ا ﷲ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪا ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺤﻤﻞ
رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم  .واﺻﻄﻔﺎه ﻣ ﻦ ﻗ ﺮ ﻳ ﺶ  ،وﺗﻜﻔﻠﻪ ﺑ ﺎ ﻟ ﻌ ﻨ ﺎ ﻳ ﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  ،وﺟﻌﻞ
ﻣﻜﺔ ﻣ ﻬ ﺒ ﻂ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﺣ ﻴ ﺚ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺤﺮام  ،وﻣﻨﺸﺄ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .
ﻳﻘﺘﺮح ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻃ ﺮ ح اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ :
 -أ ﻳ ﻦ ﺗﻘﻊ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ؟

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﺒ ﻴ ﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
15

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳ ﻄ ﺢ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ .
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

أ ن ﻳ ﺼ ﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﻨ ﺎ خ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ .
15
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ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

أ ن ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻜﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر وﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﻤﻜﺔ واﻫﻤﻴﺘﻬﺎ واﻧﻬﺎ
ﺟﺰء ﻣﻦ وﻃﻨﻨﺎ ﺷﺮﻓﻨﺎ اﷲ ﺑﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺔ زوارﻫﺎ .

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة االجتماعيات
الصف الرابع اإلبتدائي
عدد صفحات المادة  43 :صفحة
الطباعة العادية  07 :ريال
الطباعة الملونة  037 :ريال
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة ) بقيمة 05
ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

