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  م٢٠٢٠/  ٢٠١٩الدراسي للعام  االبتدائیةسات االجتماعیة للمرحلة الخطة السنویة المقترحة في تعلیم مادة الدرا

  الرابع                                                                                  الفصل / األولالصف / 

  

  الحصة الرابعة  الحصة الثالثة  یةالحصة الثان  الحصة األولى  األسبوع  الشهر

    الرابع  غسطسأ

  

  

  سبتمبر

  شكل فلسطین شكل فلسطین شكل فلسطین  شكل فلسطین  األول

  مدینتي   فلسطین عربیة إسالمیة  فلسطین عربیة إسالمیة  فلسطین عربیة إسالمیة  الثاني

 ولىاإلعالن عن مشروع الوحدة األ مدینتي مدینتي  مدینتي  الثالث

 قریتي جمیلة قریتي جمیلة قریتي جمیلة قریتي جمیلة  الرابع

  

  

  اكتوبر

 في مخیم الجئ في مخیم الجئ في مخیم الجئ في مخیم الجئ  األول

 رحلة في البادیة رحلة في البادیة في مخیم الجئ في مخیم الجئ  الثاني

 كل مما نزرعأن كل مما نزرعأن  رحلة في البادیة رحلة في البادیة  الثالث

 ولىتقییم مشروع الوحدة األ كل مما نزرعأن كل مما نزرعأن كل مما نزرعأن  رابعال

  

  نوفمبر

 حقي في العیش اآلمن حقي في العیش اآلمن حقي في العیش اآلمن عالن عن مشروع الوحدة الثانیةاإل  األول

 حقي في الغذاء حقي في الغذاء حقي في العیش اآلمن اجازة المولد النبوي  الثاني

 حقي في الغذاء حقي في الغذاء حقي في الغذاء إجازة یوم االستقالل  لثالثا

 حقي في الرعایة الصحیة حقي في الرعایة الصحیة حقي في الرعایة الصحیة حقي في الرعایة الصحیة  الرابع

 حقي في التعلیم حقي في التعلیم حقي في التعلیم حقي في التعلیم  االول  دیسمبر

 حقي في اللعب تقییم مشروع الوحدة الثانیة حقي في التعلیم لتعلیمحقي في ا  الثاني

 حقي في التعبیر اللعبحقي في  حقي في اللعب حقي في اللعب  الثالث

  حقي في التعبیر حقي في التعبیر حقي في التعبیر حقي في التعبیر  الرابع



 م٢٠١٩/٢٠٢٠رحلة االبتدائیة للعام الدراسي لخطة السنویة المقترحة في تعلیم مادة الدراسات االجتماعیة للما

  األولالفصل /                                                                                 الخامسالصف /                             

  
  
  
  
  

 الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانیة الحصة األولى األسبوع الشهر

 شكل األرض وحركاتها    بعالرا أغسطس

  

  سبتمبر

 

 شكل األرض وحركاتها شكل األرض وحركاتها شكل األرض وحركاتها شكل األرض وحركاتها األول

 سطح األرض سطح األرض سطح األرض شكل األرض وحركاتها الثاني

 مقومات الحیاة على األرض سطح األرض سطح األرض سطح األرض الثالث

 مقومات الحیاة على األرض مقومات الحیاة على األرض مقومات الحیاة على األرض ن المشروع األولاإلعالن ع الرابع

  

 أكتوبر

 الكوارث البشریة الكوارث الطبیعیة واآلثار الناجمة عنها الكوارث الطبیعیة واآلثار الناجمة عنها عنھا الناجمةالكوارث الطبیعیة واآلثار  األول

 الكوارث البشریة الكوارث البشریة الكوارث البشریة ةالكوارث البشری الثاني

 مظاهر حیاة اإلنسان قدیماً  مظاهر حیاة اإلنسان قدیماً  مظاهر حیاة اإلنسان قدیماً  الكوارث البشریة الثالث

 ستخدمها اإلنساناألدوات التي ا األدوات التي استخدمها اإلنسان تقییم المشروع األول األدوات التي استخدمها اإلنسان الرابع

  

 نوفمبر

 مسكن اإلنسان ولباسه مسكن اإلنسان ولباسه مسكن اإلنسان ولباسه اإلعالن عن المشروع الثاني األول

 فلسطین موطن اإلنسان قدیماً  مسكن اإلنسان ولباسه مسكن اإلنسان ولباسه اجازة المولد النبوي الثاني

 فلسطین موطن اإلنسان قدیماً  فلسطین موطن اإلنسان قدیماً  نسان قدیماً فلسطین موطن اإل  إجازة یوم االستقالل الثالث

 االتصال والتواصل بین الناس االتصال والتواصل بین الناس االتصال والتواصل بین الناس االتصال والتواصل بین الناس الرابع

 دیسمبر

 األسرة الفلسطینیة لسطینیةاألسرة الف تقییم المشروع الثاني االتصال والتواصل بین الناس األول

 الدولة الدولة الدولة األسرة الفلسطینیة الثاني

 مراجعة عامة مراجعة عامة مراجعة عامة مراجعة عامة الثالث

 مراجعة عامة مراجعة عامة مراجعة عامة مراجعة عامة الرابع



 م٢٠١٩/٢٠٢٠لة االبتدائیة للعام الدراسي لخطة السنویة المقترحة في تعلیم مادة الدراسات االجتماعیة للمرحا

  األولالفصل /                                                                                السادسالصف /                             

  

 الحصة الرابعة الحصة الثالثة الحصة الثانیة الحصة األولى األسبوع الشهر

    الرابع   أغسطس
  سبتمبر

  
  مصادر المعرفة الجغرافیة  مصادر المعرفة الجغرافیة  مصادر المعرفة الجغرافیة  مصادر المعرفة الجغرافیة  األول

 مصادر المعرفة التاریخیة مصادر المعرفة التاریخیة مصادر المعرفة الجغرافیة مصادر المعرفة الجغرافیة الثاني

 مصادر المعرفة التاریخیة مصادر المعرفة التاریخیة المعرفة التاریخیة مصادر رفة التاریخیةعمصادر الم الثالث

 شبة الجزیرة العربیة شبه الجزیرة العربیة شبة الجزیرة العربیة ولىمشروع الوحدة األ عالن عناإل الرابع

  أكتوبر
  

  لعربیةشبة الجزیرة ا  شبة الجزیرة العربیة  شبة الجزیرة العربیة  شبة الجزیرة العربیة  األول 
 بالد الشام بالد الشام بالد الشام شبة الجزیرة العربیة الثاني 

 بالد الشام بالد الشام بالد الشام بالد الشام الثالث

 فلسطین تقییم مشروع الوحدة األولى بالد الشام بالد الشام الرابع

  نوفمبر
  

  فلسطین  فلسطین  فلسطین  فلسطین  األول
 العراق العراق االعالن عن مشروع الوحدة الثانیة ويإجازة المولد النب الثاني

 العراق العراق العراق اجازة یوم االستقالل الثالث

 إفریقیامصر وشمال  مصر شمال إفریقیا العراق العراق الرابع

  دیسمبر
  

  لدولةالدستور والسلطات السیاسیة في ا  مصر وشمال إفریقیا  مصر وشمال إفریقیا  مصر وشمال إفریقیا  األول
 حقوق اإلنسان تقییم مشروع الوحدة الثانیة الدستور والسلطات السیاسیة الدولة الدستور والسلطات السیاسیة في الدولة الثاني 

 مراجعة  عامة مراجعة عامة حقوق االنسان وق اإلنسانحق لثاالث

 مراجعة عامة مراجعة عامة مراجعة عامة مراجعة عامة الرابع


