
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

                  https://almanahj.com/sa/5social                   

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

     

                  https://www.almanahj.com/sa/5social1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        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: ................................

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 معلمة المادة

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



 

 (هـ1441( الفصل الدراسي األول  )الرابع االبتدائي  (   للصف  ) الدراسات االجتماعية والمواطنة     توزيع منهج مادة  ) 

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

 التاريخ 2 الدراسات االجتماعية 1

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

 السبب واالثر 4 المصادر واالدلة 3

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

 الجغرافيا 6 الترتيب الزمني 5

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

 المكان 8 الموقع 7

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

 الحركة 10 البيئة 9

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

 الموارد واالستهالك 12 االقتصاد 11

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

 التبادل والتجاري 14 التبادل والتجاري 13

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

 التربية المدنية 16 الحكومة 15

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

بداية الدراسة للطالب للفصل 
 الدراسي األول

 م01/09/2019 هـ02/01/1441

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

بداية الدراسة للفصل الدراسي 
 الثاني

 م19/01/2020 هـ24/05/1441
 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير 
 المتقنات  لمعايير التقويم

 معلمة المادة
 أ/

 المشرفة التربوية
 أ/

 ةقائدة المدرس
 أ/

 

 

 

 

 

 



 التاريخ العنوان الأولى الوحدة
  ؟ هي الدراسات الاجتماعية واهمية الدليل في المصداقيةما  تمهيد

 من ...................... إلى ...................... الفترة الزمنية :
 : : تحديد نتائج التعلم المرغوبة 1الخطوة 

 :وحدةسوف اتعلم في هذه ال:  األهداف العامة
 ان الدراسات االجتماعية متنوعة. 

 ان التاريخ مهم في حياتي. 

 ان الدليل مهم للمصداقية. 

 ان التاريخ مرتب زمنيا      .  

 : األسئلة األساسية :(  األفهام الباقية )األفكار الكبرى 
أهمية سنتعرف في هذه الوحدة على  الفكرة الكبرى:

 الدراسات االجتماعية في حياتنا
 :المتعلمات  ستفهم
 وفائدتها الدراسات االجتماعية 

 والمؤرخ التاريخ 

 التي يبحث عنها المؤرخ المصادر واألدلة 

 اإلشاعة واثارها وطرق الوقاية منها 

 )السبب واالثر)النتيجة 

 الترتيب الزمني في التاريخ 

  ؟ما هي فوائد الدراسات االجتماعية األول:السؤال 
 ؟خ في حياتيالتاريأهمية ما  الثاني:السؤال 

 ؟ ما فائدة الدليل في المصداقيةالسؤال الثالث : 

 ستكون المتعلمات قادرات على : ستعرف المتعلمات :
 وفائدتها مفهوم الدراسات االجتماعية 

 والمؤرخ ما هو التاريخ 

 التي يبحث عنها المؤرخ ذكر فوائد المصادر واألدلة 

 اإلشاعة واثارها وطرق الوقاية منها 

 ثر)النتيجة(السبب واال 

 الترتيب الزمني في التاريخ 

  مفهوم الدراسات االجتماعية وفائدتهابيان 
 ما هو التاريخ والمؤرخ 
 ذكر فوائد المصادر واألدلة التي يبحث عنها المؤرخ 
  اإلشاعة واثارها وطرق الوقاية منهاتوضيح 
  السبب واالثر)النتيجة(ذكر 
  الترتيب الزمني في التاريخالقدرة على 

 ستقوم المعلمة بما يأتي : وم المتعلمات بما يأتي :ستق
 والحوار المناقشة . 
 البحث كتابة . 
 مطوية عمل . 
 قصة كتابة. 
 والنشاط الطالبة كتابي نشاطات تنفيذ . 
 العمل أوراق حل . 
 مفاهيم خرائط أو ذهنية خرائط رسم في المشاركة. 
 المعلومات جمع . 

 . تقدم التمهيد 
 طريقة إلقائية  –ريس ) تعلم تعاوني تحدد إستراتيجية التد

 تفكير ناقد ( . –حوار ومناقشة  –تعلم نشط  –
 . قراءة نموذجية للنصوص 
 التعزيز المناسب 
 .تقسيم المجموعات 
 .إعداد أورق العمل 
 . إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم 

 



 

 : : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم 2الخطوة 
 األدائية:مهمات ال
 .اآلخرينالتعامل مع  عن االنترنت من أبحاث عمل*
  .ومكوناتهالمجتمع  توضح قصة الطالبات تحضر أن*

 الرئيسية:المحكات 
 االختبارات.تحقيق درجات متقدمة في  *

 * القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
 متميز ( . –كفء  –نام  -* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ  

 :أخرىأدلة 
 من خالل األدلة التالية :
األسئلة  - المفكرات – التذكير األكاديمي - اختبارات طويلة - اختبارات قصيرة -نقاشات الزميالت 

 . ملف اإلنجاز - المطويات – تقويم األقران -الفجائية 
 : : خبرات التعليم والتعلم 3الخطوة 

 : ميةاألنشطة التعلي
تهيئة وتمهيدد بعدرق قصدة مدن الحيداة حدول موضدوة الوحددة ومناقشدة الطالبدات فيهدا ثدم طدر  سدؤال مناسدب  

 للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوة الوحدة  
أقددوم بعددرق بطاقددات كتبددت فيهددا المفددردات لهددذه الوحدددة أو بروشددور توضدديحي  تقددوم أحددد الطالبددات بقراءتهددا  

 كرة عامة عن الوحدة كاملة .ومتابعة جميع الطالبات ألخذ ف
عرق األسئلة األساسية واإلفهام الباقية عن طريق عرق المفردات والخبدرات التعليميدة  لددرول الوحددة عدن  

مداذا تعلمدت ( فتقدوم المعلمدة بتوزيدع   -مداذا أريدد أن أعدرف  –طريق جددول الدتعلم وإسدتراتيجية ) مداذا أعدرف 
ات ثم تقوم الطالبات بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة وتقدوم المعلمدة بعدد الجدول المعد لذلك وتوزيعه على الطالب

االطددالة علددى الجددداول بعددرق معلومددات التعزيددز عددن طريددق جهدداز العددرق فددوق الددرأل بشددفافيات أو شددرائح 
 البوبوينت ومناقشة الطالبات في ذلك وهكذا في كل مفردة.

 مجموعة لمناقشة مفردات وخبرات التعلم  .تقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فرد في ال 
عمل أبحاث لمفردات الدرل من الطالبات عن طريق تقسيم المفردات على المجموعدات ثدم عدرق كدل مجموعدة  

 لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلمة . 
رية توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة لكل مجموعة وترك الح 

لها لتنفيذ الخريطة التدي توضدح هدذه المفدردات ثدم مناقشدتها مدع جميدع المجموعدات ومالحةدة ومتابعدة وتعزيدز 
 المعلمة في حصة لذلك ويمكن االستعانة  بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .

لددف مددن أذهددانهم توزيددع ملددف االنجدداز والددذا يحتددوا المفددردات وتكددون فارغددة وتقددوم الطالبددات بتعبئددة هددذا الم 
 ومتابعة المعلمة وتعزيز ما يحتاج لذلك .

 تكليف الطالبات بحل أسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة . 
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن تختلف من مجموعة ألخرى وتبادل المطويات بين المجوعات حتدى تعدم الفائددة  

 مع المعلمة منها جميع الطالبات ومناقشتها 
 تنفيذ جداول مقارنات يعدها المعلم لمفردات الوحدة ويوزة على المجموعات ومناقشة المجموعات فيها. 
عقد مسابقة بين الطالبات تكون من إعداد المجموعات نفسها تتبدادل فيهدا المجموعدات إلقداء األسدئلة واإلجابدات  

ن لجنددة التحكدديم مددن المعلددم وبعدد  الطالبددات فيمددا بينهددا وممكددن تكددون بددين الفصددول مددن الصددف الواحددد وتكددو
 المتميزين يتضح فيها التقويم الذاتي .

 عقد اختبار لنهاية الوحدة للتأكد من إتقان الطالبات لمفردات الوحدة . 
 كتابة قصة وعمل ملصق للوحدة . 

 

 

 

 



 

ن والمعلمات  األخوة المعلمي 

م  
ا
يُكم   الّسَل

َ
ل رحمة عا ه   اّلَله  وا

 
َكات را با 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



+ 

 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

___________________________________________________

_____________ 

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   : 

ونيًا عن طريق الرابط  إلكير

www.mta.sa/c 

  

طلب توزي    ع المنهج او عينة ويمكنكم   

اء عن طريق االيميل  او الرسر

 من هذا الرابط

www.mta.sa/c 

 او 

عىل رقمللطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال   : 

0505107025 

0551092444 

0555107025 

0557977722 

https://mta.sa/c/
https://mta.sa/c/


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   

2052558759940 

 سامبا

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

8001852539 

 البنك السعودي لإلستثمار 



ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

0101001926001 

ي 
ي فن ي أن يكونوا وكَلء لتحاضي  فواز الحرئ 

ن فن لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 
 مدنهم االتصال بجوال المدير 

0554466161 

  

 

 

 


