اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.


 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها

























تتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة.
تتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة ويستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
تتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
تتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
رسخ لديه الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية ويعتز بها.
تتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
تتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
تعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه أسرته ومدرسته ومجتمعه .
تنمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديه.
تتعرف جوانب من تاريخ وطنه المملكة العربية السعودية .
تعتز بانتمائه لوطنه المملكة العربية السعودية.
تتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
تدرك بعض المشكالت التي يواجهها على مستوى أسرته ومجتمعه.
تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،ويدرك الصالت فيما بينها.
تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،ويوظفها في مواقف جديدة.
تنمي إحساسه بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
تكتسب مهارات الدراسات االجتماعية المالئمة للمرحلة االبتدائية.
تكتسب مهارات التفكير المالئمة للمرحلة االبتدائية.
تكّون لديه اتجاه إيجابي نحو العمل.
تنمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
تعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
تنمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.

توزيع منهج مادة اجتماعيات رابع ابتدائي
األسبوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18-17

التاريخ
من

إلى

األحد 1442/6/4هـ
األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ
األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ
األحد 1442/8/22هـ
األحد 1442/8/29هـ
األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/6/8هـ
الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ
الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/13هـ
الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ
الخميس 1442/8/5هـ
الخميس 1442/8/12هـ
الخميس 1442/8/19هـ
الخميس 1442/8/26هـ
الخميس 1442/9/3هـ
الخميس 1442/9/10هـ
الخميس 1442/9/17هـ
الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

الدروس

أشكال سطح األرض
₰
األرض
دوران القمر حول األرض
₰
دوران األرض
تقويم الوحدة
₰
الخريطة
شبه الجزيرة العربية :الموقع والحضارة
شبه الجزيرة العربية :السكان وأحوالهم
قبلة المسلمين
تقويم الوحدة
₰
اآلثار
آدم و نوح عليه الصالة السالم
تقويم الوحدة
₰
أولو العزم من الرسل
نسب النبي محمد صلي هللا عليه وسلم ونشأته
بعثة النبي محمد صلي هللا عليه وسلم
الهجرة إلى المدينة المنورة
غزوات النبي محمد صلي هللا عليه وسلم  ₰تقويم الوحدة
الحقوق والمسؤوليات
₰
األسرة والمجتمع
العمل الجماعي  ₰تقويم الوحدة
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة/الصف
موضوع الدرس
التمهيد
استراتيجية التعليم
األهداف السلوكية

أن توضح التلميذة سبب
وجود الكوكب في المجموعة
الشمسية.
أن تحدد التلميذة موقع
االرض.
أن تبين التلميذة معني
األرض
ان توضح التلميذة ما هو
شكل األرض.
أن تذكر التلميذة ما يدل عليه
اللون االزرق في شكل الكرة
الرضية.
أن تبين التلميذة المقصود
بالجاذبية

اجتماعيات الصف الرابع االبتدائي
الدرس األول ( االرض)
مراجعة علي ما سبق دراسته
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل
المشكالت□ االكتشاف□ التلقين
المحتوى التعليمي
األرض جزء من المجموعة الشمسية التي خلقها هللا عزوجل في الكون،
ق لَكُم
وجعل اإلنسان فيها ليعمرها ويستفيد منها قال هللا تعالي{ :ه َُو الَّذِي َخ َل َ
ض ج َِميعًا } ] البقرة[29 :
َّما فِي أاأل َ أر ِ

نشاط  1ص 15
أ -علي ماذا يدل اللون اآلورق في الشكل ؟
نشاط  2ص 16

الواجب

اليـوم
التاريخ
الحصة

األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

الكتاب  +اللوحات الورقية +
الوسائل المساعدة
السبورة  +البروجكتور.
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

أهييء التلميذات للدرس بشرح االفكار العامة التي
تشتمل عليها الدرس ثم أطلب من التلميذات أن
تتأملن الصور الموضحة بالتدريب جيداٌ ،ثم أختار
مجموعة منهن لوصف كل مشهد من مشاهد الصور
المبينة بالنشاط ثم مناقشتهن في اإلجابات وتعزيز
اإلجابات الصحيحة منها وتصحيح اإلجابات الخطاء.
أعرض على التلميذات صورة النشاط مكبرة من خالل
إحدى وسائل العرض المناسبة وأشرح لهن مضمون
النشاط وأتركهن فترة من الوقت قصيرة حتى يقمن
بالتعليق وأقوم بتحية التلميذة التي تحصل على أفضل
اإلجابات.
أقوم بتوزيع ورقة العمل على التلميذات ثم أساعدهن
في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها الورقة من
خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة التلميذات خالل
إجاباتهن وأعزز التلميذات الالتي يحصلن على أفضل
الحلول.

حل انشطة كتاب الطالبة

وضحي سبب وجود
الكوكب في
المجموعة
الشمسية.
حددي موقع
االرض.
بيني معني األرض.
وضحي ما هو شكل
األرض.
ذكري ما يدل عليه
اللون االزرق في
شكل الكرة الرضية.
بيني المقصود
بالجاذبية.

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضي االجتماعيات
ن
الثان
اس
ي
لعام  1442ـه للفصل الدر ي
تحضي  +توزي ع  +أهداف
أنواع التحاضي
االسياتيجيات الحديثة +التعلم النشط الجديد  +ر
ر
وحدات ر
اسياتيجيات التعلم النشط
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد +
+الوحدات العرضية
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلم
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
الس دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة  100ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي

ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)

SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000

–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضي الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50ريال

للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025

