
 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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 ( 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

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع
 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

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 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

17 
18 

  استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات
 لمعايير التقويم

 معلمة المادة
 أ/

 المشرفة التربوية
 أ/

 قائدة المدرسة
 أ/
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 المالحظات الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ14..... .... / .... / 

 الحضارات القديمة األولى

    هـ14..... / .... / .... 

    هـ14..... .... / .... / 

    هـ14..... .... / .... / 

    هـ14..... .... / .... / 
 
 

 الحضارات القديمةالتعرف على  :للدرسالكفاية األساسية 
 

 األهداف
 المحتوى

 (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:
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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  

ي + 
 
وع الملك عبدهللا + بنائ تحضي  خماسي + مرسد + وحدات مرسر

اتيجيات الحديثة + تعلم نشط   االسير

  

 المرفقات

+ 
 ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 
 كتاب الطالبة و دليل المعلم

+ 
 سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+ 
 مجلدات اختبارات متنوعه

almanahj.com/sa



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

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

 مواطنةالدراسات الاجتماعية والتحضير مادة  بطاقة

 الأول المتوسطللصف  

 ( هـ1441 الأول) الفصل الدراسي  

 

 

 

  

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

 

+ 
 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 وسجل إنجاز الطالبة
+ 

 المرسد

+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

 اثراءات

ن  بالفيديو  لجميع دروس المنهج ح متمي    شر

_____________________________________________________
___________ 
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ريال 100سي دي =طباعة ملونة + ال   

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 

  

ع المنهج او عينةطلب توزي     ويمكنكم   

اء عن طريق االيميل  او الرسر

 من هذا الرابط

www.mta.sa/c 

 او 

عىل رقمللطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال   : 

0505107025 

0551092444 
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0555107025 

0557977722 

ن خارج مدينة الرياض والخرج  وهنا أرقام الحسابات للمعلمي 

 البنك األهلي 

 مؤسسة التحاضي  الحديثة

27949172000110 

 ( اي بان )

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   
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2052558759940 
 سامبا

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 
8001852539 

 البنك السعودي لإلستثمار 

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

0101001926001 

ي 
ن
ي ف ي أن يكونوا وكَلء لتحاضي  فواز الحرئ 

ن
ن ف لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

 مدنهم االتصال بجوال المدير 

0554466161 
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