
 

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 األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

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

                  https://almanahj.com/sa/7social                   

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

             

                  https://www.almanahj.com/sa/7social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        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 
 ..................مدرسة: ..............

 مواطنةالدراسات الاجتماعية والتحضير مادة  بطاقة
 الأول المتوسطللصف  

 ( هـ1441 الأول) الفصل الدراسي  

 

 

 

  

 .........مديرة املدرسة: ............ املشرفة الرتبوية: .................... معلمة املادة: .......................

 التوقيع: ............................ التوقيع: ............................ .....................التوقيع: .......
 

 

 ( هـ1441اسي األول  )( الفصل الدرل المتوسط واأل(   للصف  )    والمواطنةاالجتماعية  الدراسات  توزيع منهج مادة  ) 

 هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

 العلوم والمعارف في الحضارة اإلسالمية 2 لحضارة اإلسالميةا -الحضارات القديمة  1

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع

 الجوانب االقتصادية في الحضارة اإلسالمية 4 ارة والفنون في الحضارة اإلسالميةعمال 3

 هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 شكل األرض 6 المجموعة الشمسية 5

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع

 طح األرضس -حركات األرض  8 ر العرضخطوط الطول ودوائ 7

 هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 بوعاألس هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

 مفهوم التخطيط وأهدافه 10 اختبار الفترة األولى 9

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع

 مفهوم الحوار 12 تنظيم الوقت 11

 هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

 آداب الحوار 14 أركان الحوار 13

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع

 مراجعة 16 الحوار الوطني 15

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع
ب للفصل الدراسي راسة للطالبداية الد

 األول
 م01/09/2019 هـ02/01/1441

 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 هـ24/05/1441بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

17 
18 

  استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات
 لمعايير التقويم

 معلمة المادة
 أ/

 المشرفة التربوية
 أ/

 قائدة المدرسة
 أ/

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 
 ..................مدرسة: ..............

 مواطنةالدراسات الاجتماعية والتحضير مادة  بطاقة
 الأول المتوسطللصف  

 ( هـ1441 الأول) الفصل الدراسي  

 

 

 

  

 .........مديرة املدرسة: ............ املشرفة الرتبوية: .................... معلمة املادة: .......................

 التوقيع: ............................ التوقيع: ............................ .....................التوقيع: .......
 

 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة
    هـ14..... .... / .... / 

 الحضارات القديمة األولى
    هـ14..... / .... / .... 
    هـ14..... .... / .... / 
    هـ14..... .... / .... / 
    هـ14..... .... / .... / 

 
 

 الحضارات القديمةالتعرف على  :للدرسالكفاية األساسية 
 

 المحتوى األهداف
 (ة) كتاب الطالب

 اسئلة التقويم
 (ة) كتاب الطالب

بة المقصود أن تعرف الطال
 لحضارةبا

 
أن تعدد الطالبة العوامل التي 

 تسهم في قيام الحضارات
 

أن تبين الطالبة أبرز 
 الحضارات القديمة

 
أن توضح الطالبة شعوب 

 حضارة بالد الرافدين
 

أن تحدد الطالبة مالمح 
 حضارة مصر القديمة

 
بة فترة قيام أن تذكر الطال

 الحضارة الصينية

 الحضارة
ن أثر نه معا ينتج موعات البشرية مع البيئة المحيطة بهم، وممجتفاعل الهي 

 أو فكري أو اجتماعي أو عمراني أو سياسي في مدة محددة.ديني 
 لعوامل التي تسهم في قيام الحضاراتا

 الموقع والتضاريس -1
 المناخ -2

 أبرز الحضارات القديمة
 افدين )نهري دجلة والفرات(حضارة بالد الر -1

 محلمالا -الموقع  –الفترة 
 اشوريون( –ريون عموال – األكاديون –عوبها )السومريون ش

 حضارة مصر القديمة )الفرعونية( -2
 المالمح -الموقع  –الفترة 

 الدولة القديمة -
 الدولة الوسطى -
 الدولة الحديثة -
 الحضارة الصينية -3

 المالمح -الموقع  –الفترة 
 ديانة التسو -

 ديانة كونفرشيوس
 : أنشطة كتاب الطالبة

 [15[ ص ]2نشاط ]،  [14] [ ص1]نشاط 

 ما المقصود بالحضارة.
 

عددي العوامل التي تسهم 
 في قيام الحضارات.

 
بيني أبرز الحضارات 

 القديمة
 

وضحي شعوب حضارة 
 بالد الرافدين

 
حددي مالمح حضارة 

 مصر القديمة
 

اذكري فترة قيام الحضارة 
 الصينية

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: ل التعليميةسائالو استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o وار والمناقشةالح o  كتاب الطالبة o المالحظة o التقويم المعتمد على األداء 
o حدث واقعي o حل المشكالت o كتاب النشاط o التصنيف o التواصل 
o قصة o التعليم التعاوني o أجهزة عرض o القياس o المالحظة 
o طرح مشكلة o االستكشاف o ياتشفاف o االستنتاج o سلم التقدير 
o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o جهاز تسجيل o قات األرقامعال o قائمة الشطب 
o عرض صور o العصف الذهني o مراجع , صحف o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 
o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: مجسمات o ............. :أخرى......... 
o مدخل تاريخي o القصة o عينات o التوضيح o ................... :أخرى... 
o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o لوحات ورسومات o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o فيلم تعليمي o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 
o ................... :أخرى... o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o بين  مهارة التمييز

 التذكر o أخرى: ...................... o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات
o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  
o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  

 

 ..................................................................................................  :. حل اسئلة الكتاب التعينات المنزلية:
 


