
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/4social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://www.almanahj.com/sa/4social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 مهارات مادة الدراسات االجتماعية والمواطنة الصف الرابع الفترة األولى

 
توضح مفهوم -1

الدراسات 
 االجتماعية وفوائده

 
 علم يساعد على فهم جوانب كثيرة  في الحياة 

 فوائد الدراسات االجتماعية 
  التعرف على وطني المملكة العربية السعودية

 
التمييز بين فروع -2

الدراسات 
االجتماعية 
 ومجاالتها 

 
 التاريخ يدرس األشخاص واألحداث  -1

 جغرافيا يدرس التضاريس والخرائط  -2

 االقتصاد يدرس موارد ومصروفات  -3

  حكومة يدرس نظام الحكم السلطات -4

 
 فهم معنى التاريخ -3

 
 هو دراسة الماضي لالستفادة منه في الحاضر والمستقبل 

 
األزمنة  ترتيب-4

 الثالثة

  
 تحفظ بالترتيب 

  المستقبل -3الحاضر  -2الماضي  -1

 
ق بين يالتفر-5

المصادر األولية 
 والثانوية 

 
 المصادر األولية :

 القصص التي يرويها ويكتبها وقت الحدث  -تشمل اآلثار  
 الكتب  التي ألفت  في وقت الحدث أو قريبا منه 

 الرسائل  الوثائق  الروايات القديمة 
 
 لمصادر الثانوية : ا

 الكتب التي ألفت الوقت الحاضر 
  يكونوا موجودين وقت الحدث لمالقصص التي يرويها  أو يكتبها الذين 

 
ترتب مراحل -6

اإلشاعة وتوضح 
 الموقف منها 

 
 تحفظ بالترتيب 

 مراحل اإلشاعة 
 المتلقي -3المرسل              -2اإلشاعة الخبر المزور        -1

 الموقف منها 
 ال أصدقها  وأتجاهلها وأتأكد من مصدرها 

 
تحليل األثر من -7

إعادة تأسيس الدولة 
 السعودية 

 
 دولة قوية متماسكة مستقلة ذات وحدة تحقق التنمية المستمرة 

 
فهم الوحدة -8

 الوطنية 

 عبد العزيز توحيد الملك
 مناطق المملكة العربية السعودية وسكانها تحت دولة واحدة 

  نظام الحكم يقوم على الشريعة اإلسالمية
المقارنة بين حال -9

وطني قبل التوحيد 
 وبعده 

 وطني بعد التوحيد  وطني قبل التوحيد 
 ليس دولة واحدة  

 ليس مجتمع واحد
 ليس فيها استقرار 

 ليس فيها تطور 

 دولة واحدة
 مجتمع واحد متماسك 

 أمن وسالم 
 تنمية وخدمات 



التمييز بين -10
العبارات ذات 
 العالقة بالتاريخ

 
 - كان يا ما كان –الرواية القديمة  –اآلثار  –األمس  –الماضي 

 
فهم معنى -11

 الجغرافيا

 
 كل ما يتعلق بالكرة األرضية من ظواهر طبيعية وبشرية

 
تبين وظيفة -12

 الجغرافي 

 
 الذي يدرس الجغرافيا  يسأل هو 

 أين هو  ) الموقع ( 
 ما هو ) الطبيعة ( 

 كيف نتصرف تجاه المكان  ) البيئة ( 
  كيف يرتبط المكان بأماكن أخرى ) الحركة (

 
تصنف -13

الموضوعات 
الجغرافية حسب 

 نوع الجغرافيا 

 
 تنقسم الجغرافيا إلى نوعين 

هي من صنع هللا مثل الماء واليابس والمناخ و النبات  الطبيعيةالجغرافيا -1
 والحيوانات 

 وتعامل اإلنسان مع المكان هي انجاز البشر  الجغرافيا البشرية -2

  45ص  1نشاط 
تبيان موقع -14

وطني المملكة 
العربية السعودية 

 على الخريطة

 
 

تعداد فوائد -16
تحديد الجهات 

 األصيلة والفرعية 

 

 الشمال  والجنوب والشرق والغرب هي الجهات األصلية  -1

 كيف نفرق بين الشرق والغرب على الخريطة 
 جهة يدي اليمين يكون الشرق وجهة يدي اليسار يكون الغرب 

 وفي أعلى الخريطة شمال وفي أسفلها الجنوب 

 الشمال الغربي  –هي الشمال الشرقي  الجهات الفرعية

 الجنوب الغربي  -الجنوب الشرقي    -2

 فوائد معرفة الجهات 

 معرفة القبلة ألداء الصالة -3

  معرفة الطريق -4
 

توضح مفهوم -17
 المكان

 
 تحديد ووصف الموقع الذي نكون فيه 

 
فهم معنى -18

 العنوان الوطني 

 
 رموز وأسماء لمكان محدد بحيث يسهل الوصول إليه 

 اسم المدينة  –اسم الحي  –رمز البريد  –رقم الشارع  –مثل اسم الشارع 
 



 

 


