
 

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 حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/4hadith1                   

* 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/UAElinks_bot                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    بع االبتدائي  الرا (    للصف  )  الحديث والسيرة     توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 
 النبي صلى هللا عليه وسلملم أتعلم سيرة 

 صلى هللا عليه وسلمأسماء النبي 
 

2 
 صلى هللا عليه وسلم أسماء النبيمعاني 

 
3 

 صلى هللا عليه وسلم نسب النبي
 

4 
 النبي صلى هللا عليه وسلموصف جسم 
 النبي صلى هللا عليه وسلموصف وجه 

 

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 أوصاف النبي صلى هللا عليه وسلم 5
 

6 
 النبي صلى هللا عليه وسلم أفضل الناس

 
7 

 النبي صلى هللا عليه وسلم خليل هللا
 النبي صلى هللا عليه وسلم من فضائل 

 
8 

 صلى هللا عليه وسلم عيش النبي
 صلى هللا عليه وسلم بيت النبي

 

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

 أم المؤمنين خديجة رضي هللا عنها 9
 

10 
 أم المؤمنين عائشة  رضي هللا عنها

 
11 

 أم المؤمنين حفصة  رضي هللا عنها
 

12 
 أوالد النبي صلى هللا عليه وسلم 

 حبة أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلمم
 

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

13 
 صلى هللا عليه وسلم  تعامله مع أوالده

 ألزواجه صلى هللا عليه وسلم معاملة
 

14 

مع ى هللا عليه وسلم صل حسن تعامله
 األهل

  صلى هللا عليه وسلم خدم
 

15 
مع صلى هللا عليه وسلم  حسن تعامله

 16 الخدم
استكمال البرامج العالجية للطالبات غير 

 المتقنات  لمعايير التقويم

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م01/09/2019 هـ02/01/1441 للطالب للفصل الدراسي األولبداية الدراسة 

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني
 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية 
للطالبات غير المتقنات  لمعايير 

 التقويم
   

 معلمة المادة:
أ/  

..................................................................
........ 

 

 المشرفة التربوية :
 

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

 

 قائدة المدرسة :
 

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

 



 

 التعريف بالنبي  الوحدةعنوان 
      التاريخ  الصف المادة رقم الوحدة

      الحصة  الرابع  االبتدائي الحديث والسيرة األولى
      الفصل  ؟ النبي  لم أتعلم سيرة العامة الفكرة

  

 أساليب التقويم مهارات التقويم الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة
O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي O  الحوار

الخرائط  O االستكشاف O والمناقشة
 أخرى O األسئلة واألجوبة O المالحظة O تمييز المعلومات O األصالة O المرونة O فيلم تعليمي O مجسمات O الكتاب O الذهنية

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O حل المشكالت O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O تحديد األولويات O أخرى O سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O ةطرح مشكل O قراءة نص O اخرى O  التعليم
 أخرى O التوصيل O قائمة الشطب O أخرى O التفكير الناقد O العصف الذهني O أخرى O لوحات ورسومات O جهاز التسجيل O تمثيل االدوار O القصة O التعاوني

 التقويم كتاب الطالبة أهداف الوحدة ) دليل المعلمة (    

أن تذكر التلميذة عدد 
اء والرسل الذين األنبي

 ذكروا في القرآن الكريم.
أن تحدد التلميذة إالم يدعو 
 النبي صلي هللا علي وسلم

أن تبين التلميذة لماذا نتعلم 
سيرة النبي صلى هللا عليه 

 وسلم.
أن تحل التلميذة ورقة 
 العمل الخاصة بالدرس.

أن تقتددددل التلميدددذة بدددالنبي 
 صلى هللا عليه وسلم.

 

  نبيتعلم سيرة الألم 
 االم يدعو النيب صلى هللا عليه وسلم:

اااب ا دن هللا ارت اا،ا د ال عااد عااا ال اا   د هللا  دعااا الناايب صاالى هللا عليااه وساالم وه اإلسااَمهللا وعااو ديااا د هللا  عاااه َو
هللا ك،ا مشلُ  و وحيد ِ هللا ِ ابلع ادة ِ هللا ووقام الصَة هللا وويتاء د الزكاةهللا والقيام ابلف ائض والتعاملٍ  مع الناس خبلق حسا 

 اإلسَمُ  كل ما يصلح الدنيا واآلَ ة
 ويقود وه السعادة فيه،ا

 مل أدرس سرية النيب صلى هللا عليه وسلم:
 أحب دراسة سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وه اإلسَمهللا ما أجل:

 االقتداء به يف أقواله وأفعاله.
  ع فِ  حيا ه وعي ه.
  ع ف أََقه وصفا ه.

 أوالده.( -أزواجه  -والديه مع فة أس  ه )
  ع فِ  مجيع أحواله 

 
اذكرل عدد األنبياء والرسل 

الذين ذكروا في القرآن 
 الكريم؟
 

حددل إالم يدعو النبي صلى 
 هللا عليه وسلم؟.

 
بيني لماذا نتعلم سيرة النبي 

 صلى هللا عليه وسلم
 

حلي ورقة العمل الخاصة 
 بالدرس.

 
 ريبات الكتابمتابعة حل تد الواجب المنزلي

 


