
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
 مدرسة: ................................
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

 

 هـ (  1441لعام الدراسي  )ا   -الفصل الدراسي األول    –(    الرابع االبتدائي   (    للصف  )  ة   المواطناالجتماعية و الدراسات  مادة    )  توزيع منهج      
 

 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 
 الدراسات االجتماعية

  مسرح العرائس+    المسابقات) إستراتيجية  

 (خرائط المفاهيم+ 
2 

 التاريخ
خرائط +    أعواد المثلجات) إستراتيجية 

 (مثلث االستماع+  المفاهيم
3 

 المصادر واالدلة
لعب +    مسرح العرائس) إستراتيجية 

 (فرز المفاهيم+   األدوار
4 

 ثرالسبب واال
+  العمل الجماعي+    من أنا) إستراتيجية 

 (األلعاب واإللغاز

 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

5 
 الترتيب الزمني

مثلث +    القبعات الست) إستراتيجية 
 (ابقاتالمس+  االستماع

6 
 الجغرافيا

مسرح +    األلعاب واإللغاز) إستراتيجية 
 (التدريس التبادلي+  العرائس

7 
 الموقع

+  من أنا+    فرز المفاهيم) إستراتيجية 
 (حوض السمك

8 
  المكان

 + المسابقات+    القبعات الست) إستراتيجية 
 (أسئلة البطاقات

 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

9 
 البيئة

التدريس +    حوض السمك) إستراتيجية 
 (أسئلة البطاقات+  التبادلي

10 
  الحركة

لعب +    مسرح العرائس) إستراتيجية 
 (فرز المفاهيم+   األدوار

11 
  االقتصاد

خرائط +    السمكحوض ) إستراتيجية 
 (أسئلة البطاقات+   المفاهيم

12 
  الموارد واالستهالك

+  العمل الجماعي+    من أنا) إستراتيجية 
 (األلعاب واإللغاز

 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 
 لتبادل والتجاريا

 المسابقات+    أسئلة البطاقاتإستراتيجية  )
 (حوض السمك+ 

14 
 التبادل والتجاري

 + العمل الجماعي+    من أنا) إستراتيجية  

 (األلعاب واإللغاز

15 
 الحكومة

الرؤوس +    القبعات الست) إستراتيجية 

 (مسرح العرائس+  المرقمة
16 

 التربية المدنية
+  من أنا+    ز المفاهيمفر) إستراتيجية 

 (حوض السمك

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

ح
لا

م
 

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

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني
 م22/12/2019 هـ25/04/1441 ألولبداية اختبار الفصل الدراسي ا
 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
 

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير  17

 المتقنات  لمعايير التقويم 
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

 

 ةالتحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديث

  األول       األسبوع   أسابيع   5  الزمن المتوقع للوحدة األولى  : الوحدة

     الحصة     الصف التاريخ موضوع الوحدة
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

 الدرس الأول 

الدراسات 

 الاجتماعية

 لبة ما هي الدراسات االجتماعيةان تعرف الطا 

  فائدة الدراسات االجتماعيةأن تبني الطالبة   

 عيةان تذكر الطالبة مناذج من الدراسات االجتما 

 خان تبني الطالبة كيف تتعلم من دراسة التاري 

 فياان تبني الطالبة كيف تتعلم من دراسة اجلغرا 

 اد ان تبني الطالبة كيف تتعلم من دراسة االقتص 

 ةبني الطالبة كيف تتعلم من دراسة احلكومان ت 

 المسابقات +   

 +  مسرح العرائس

 خرائط المفاهيم

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝

 

 السبورة   √ ⃝

 

  الكتاب  √ ⃝

 

 البطاقات  √ ⃝

 

 العروض  √ ⃝

 

 

 نماذج حسية      ⃝

 

 أقالم ملونة      ⃝

  

 صور      ⃝

 

 المسجل        ⃝

 

 أفالم تعليمية      ⃝

  

 أخرى........      ⃝

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

 

 

 االختبارات الشفوية √ ⃝

 

 االختبارات التحريرية  √ ⃝

 

 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝

 

 التدريبات  √ ⃝   األنشطة    √ ⃝

 

 الواجبات المنزلية    √ ⃝

 

 ..أخرى ....................     ⃝

     ................................. 
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

 

 

ن والمعلمات  األخوة المعلمي 

م  
ا
م   الّسَل

ُ
يك
َ
ل
ا
رحمة ع ه  وا

َ
  اّلل

 
ه
 
ات
َ
ك را
ا
ب وا  

 يرس مؤسسة التحاضي  الحديثة
www.mta.sa 

بية االجتماعية و الوطنية  أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الير

+ أهداف تحضي  + توزي    ع  

 أنواع التحاضي  

اتيجيات الحديثة + تعلم نشط ي + االسير
 
وع الملك عبدهللا + بنائ   تحضي  خماسي + مرسد + وحدات مرسر

  

 المرفقات
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

+ 
 ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 
 كتاب الطالبة و دليل المعلم

+ 
 سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+ 
 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 
 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

+ 

 وسجل إنجاز الطالبة
+ 

 المرسد

+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

 اثراءات

ن  بالفيديو  لجميع دروس المنهج ح متمي    شر

________________________________________________________________ 

ريال 100سي دي =طباعة ملونة + ال   
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

ريال 50 طباعة أبيض وأسود + السي دي =   

) للصف الواحد ( ريال 20سي دي فقط  =     

ريال 20 جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =   

ي الرياض والخرج مجانا
 
 التوصيل ف

ريال 50ساعة ( يضاف  24والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل )   

معلومات اإلستَلملحجز طلبكم وتسجيل   : 

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير

www.mta.sa/c 

  

طلب توزي    ع المنهج او عينة ويمكنكم   

اء عن طريق االيميل  او الرسر

 من هذا الرابط

almanahj.com/sa
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

www.mta.sa/c 

 او 

عىل رقمللطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال   : 

0505107025 

0551092444 

0555107025 

0557977722 

ن خارج مدينة الرياض والخرج  وهنا أرقام الحسابات للمعلمي 

 البنك األهلي 

 مؤسسة التحاضي  الحديثة

27949172000110 

 ( اي بان )
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

SA0610000027949172000110 

____________________________________________ 

 مرصف الراجحي 

 مؤسسة التحاضي  الحديثة

233608010954856 

 ( اي بان )

SA5780000233608010954856 

______________________________________________ 

 ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات

 الرياض
ي سعد عبدالرحمن العتي ب   
2052558759940 

 سامبا
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  ل الدراسي األول الفص                                                      ابتدائي رابع   الدراسات االجتماعية والمواطنةالمادة / 

معلمة المادة: أ/ 

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

المشرفة التربوية : 

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

قائدة المدرسة : 

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

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 
8001852539 

 البنك السعودي لإلستثمار 

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

0101001926001 

ي مدنهم االتصال بجوال المدير 
ن
ي ف ي أن يكونوا وكَلء لتحاضي  فواز الحرئ 

ن
ن ف  لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 
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