مادة االجتماعيات
الصف الرابع اآلبتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

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

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

•

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.
•
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.
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