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 الثاين .  الفصل الدراسي –األول متوسط  للصف   ه ١٤٤٣  العام الدراسي   مادة الدراسات االجتماعية  منهجتوزيع 
 

 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
   ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥    تنظيم الوقت  -١ ٥/ ٨  ( التخطيط)  الثالثةالوحدة  ١/٥  األحد
 آداب احلوار   -١ ٥/ ٢٣  أركان احلوار   -١ ٥/ ١٦    (احلوار)  الرابعةالوحدة            ٥/ ٩  التخطيط وأهدافه  -١         ٥/ ٢  االثني 

 آداب احلوار   -٢ ٥/ ٢٤  أركان احلوار   -٢ ٥/ ١٧  مفهوم احلوار وأمهيته   -٢ ٥/ ١٠  تنظيم الوقت   -٢        ٥/ ٣  الثالاثء
   آداب احلوار  -٣ ٥ /٢٥  أركان احلوار   -٣ ٥/ ١٨  مفهوم احلوار وأمهيته   -٣ ٥/ ١١  تنظيم الوقت   -٣         ٥/ ٤  األربعاء 
      ٥ /٢٦   ٥/ ١٩   ٥/   ١٢   ٥/ ٥  اخلميس 
السابعاألسبوع    السادساألسبوع      األسبوع اخلامس     

   قبل البعثة  ملسو هيلع هللا ىلصحياة النيب حممد    -١ ٦/ ٢٠  (العصر النبوي ) اخلامسة الوحدة  ٦/ ١٣  الثاين   الدراسي  الفصل  منتصف  إجازة  ٦/٦    احلوار الوطين  -١ ٥/ ٢٩  األحد

 قبل البعثة   ملسو هيلع هللا ىلصحياة النيب حممد    -٢ ٦/ ٢١  شبه اجلزيرة العربية قبل ظهور االسالم    -١ ٦/ ١٤   ٧/٦  احلوار الوطين   -٢ ٥/ ٣٠  االثني 
 نزول الوحي والدعوة   -٣ ٦/ ٢٢  شبه اجلزيرة العربية قبل ظهور االسالم   -٢ ٦/ ١٥   ٨/٦  احلوار الوطين   -٣ ٦/ ١  الثالاثء
     ٦/ ٢٣  قبل البعثة   ملسو هيلع هللا ىلصحياة النيب حممد    -٣ ٦/ ١٦   ٩/٦   ٦/ ٢  األربعاء 
  ٦/ ٢٤   ٦/ ١٧   / ١٠    الثاين  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 

 عشر احلادي  األسبوع    العاشر األسبوع    التاسعاألسبوع    الثامناألسبوع ا  
 ملسو هيلع هللا ىلص مشائل النيب حممد   -١     ٧/ ١٩  ملسو هيلع هللا ىلص  غزوات النيب حممد   -١ ٧/ ١٢    ملسو هيلع هللا ىلص هجرة النيب حممد -١ ٧/ ٥  نزول الوحي والدعوة   -١ ٦/ ٢٧  األحد

 ملسو هيلع هللا ىلص  حجة الوداع ووفاة النيب حممد   -٢ ٧/ ٢٠  ملسو هيلع هللا ىلص  غزوات النيب حممد   -٢ ٧/ ١٣  ملسو هيلع هللا ىلص  غزوات النيب حممد   -٢ ٧/ ٦  نزول الوحي والدعوة   -٢ ٦/ ٢٨  االثني 
 مراجعة   -٣     ٧/ ٢١  ملسو هيلع هللا ىلص  مشائل النيب حممد   -٣ ٧/ ١٤  ملسو هيلع هللا ىلص  غزوات النيب حممد   -٣ ٧/ ٧  ملسو هيلع هللا ىلص  هجرة النيب حممد -٣ ٦/ ٢٩  الثالاثء
 إجازة هناية اسبوع مطولة    ٧/ ٢٢   ٧/ ١٥   ٧/ ٨     مطولة اسبوع إجازة هناية ٧/ ١  األربعاء 
  ٧/ ٢٣      ٧/ ١٦   ٧/ ٩   ٧/ ٢  اخلميس 

عشر  الثايناألسبوع              األسبوع الثالث عشر  
 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي   االختبارات النهائية  ٨/ ٣  النهائية  االختبارات ٧/ ٢٦  األحد

 ١٣/٣/٢٠٢٢ه   ١٠/٨/١٤٤٣
١٧/٣/٢٠٢٢   - ١٤٤٣/. ١٤/٨    

  

 

   
    ٨/ ٤   ٧/ ٢٧  االثني 
    ٥/٨   ٧/ ٢٨  الثالاثء
    ٨/ ٦   ٧/ ٢٩  األربعاء 
    ٨/ ٧   ٧/ ٣٠  اخلميس 

 

 
 

 



 الثاين .  الفصل الدراسي – الثاين متوسطللصف  ه ١٤٤٣  العام الدراسي  الدراسات االجتماعية  منهجتوزيع 
 

 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
   مفهوم األنظمة واللوائح  -١ ٥/ ٢٢  اسبوع مطولة    إجازة هناية ٥/ ١٥    إدارة الوقت  -١          ٥/ ٨  ( التخطيط واهلواايت)  الرابعةالوحدة  ١/٥  األحد
 مفهوم األنظمة واللوائح   -٢ ٥/ ٢٣    اهلواايت  -١ ٥/ ١٦     تقومي التخطيط  -٢          ٥/ ٩  أولوايت التخطيط   -١ ٥/ ٢  االثني 

 جماالت األنظمة واللوائح   -٣ ٥/ ٢٤  اهلواايت   -٢ ٥/ ١٧  تقومي التخطيط     -٣          ٥/ ١٠  أولوايت التخطيط   -٢ ٥/ ٣  الثالاثء
    ٥ /٢٥  واللوائح(  )األنظمةاخلامسة الوحدة  ٥/ ١٨   ٥/ ١١  إدارة الوقت  -٣             ٥/ ٤  األربعاء 
     ٥ /٢٦  مفهوم األنظمة واللوائح   -٣ ٥/ ١٩   ٥/   ١٢   ٥/ ٥  اخلميس 
السابعاألسبوع    السادساألسبوع      األسبوع اخلامس     

 األقاليم اجلغرافية  -١ ٦/ ٢٠    فوائد األنظمة واللوائح  -١ ٦/ ١٣  الثاين   الدراسي  الفصل  منتصف  إجازة  ٦/٦    جماالت األنظمة واللوائح  -١ ٥/ ٢٩  األحد

 األقاليم اجلغرافية  -٢ ٦/ ٢١  اجلغرافيا( )السادسة  الوحدة  ٦/ ١٤   ٧/٦  جماالت األنظمة واللوائح   -٢ ٥/ ٣٠  االثني 
 اخلريطة الطبوغرافية  -٣ ٦/ ٢٢  األقاليم اجلغرافية  -٢ ٦/ ١٥   ٨/٦  فوائد األنظمة واللوائح   -٣ ٦/ ١  الثالاثء
     ٦/ ٢٣  األقاليم اجلغرافية  -٣ ٦/ ١٦   ٩/٦   ٦/ ٢  األربعاء 
  ٦/ ٢٤   ٦/ ١٧   / ١٠    الثاين  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 

 عشر احلادي  األسبوع    لعاشر األسبوع ا  التاسعاألسبوع    لثامناألسبوع ا  

 ٧/ ٥  اخلريطة الطبوغرافية  -١ ٦/ ٢٧  األحد
جملس التعاون لدول  ) السابعة الوحدة 

 اخلليج العربية ( 
 املظاهر البشرية لدول جملس التعاون   -١ ٧/ ١٩   املظاهر الطبيعية لدول جملس التعاون  -١ ٧/ ١٢ 

 املظاهر البشرية لدول جملس التعاون   -٢ ٧/ ٢٠  املظاهر البشرية لدول جملس التعاون   -٢ ٧/ ١٣   املظاهر الطبيعية لدول جملس التعاون  -١ ٧/ ٦  اخلريطة الطبوغرافية  -٢ ٦/ ٢٨  االثني 
 مراجعة   -٣    ٧/ ٢١  التعاون املظاهر البشرية لدول جملس    -٣ ٧/ ١٤  املظاهر الطبيعية لدول جملس التعاون  -٢ ٧/ ٧  اخلريطة الطبوغرافية  -٣ ٦/ ٢٩  الثالاثء
 إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٧/ ٢٢   ٧/ ١٥  املظاهر الطبيعية لدول جملس التعاون  -٣ ٧/ ٨    مطولة اسبوع هناية  إجازة ٧/ ١  األربعاء 
  ٧/ ٢٣      ٧/ ١٦   ٧/ ٩   ٧/ ٢  اخلميس 

عشرالثاين  األسبوع              األسبوع الثالث عشر  
 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي   االختبارات النهائية  ٨/ ٣  النهائية  االختبارات ٧/ ٢٦  األحد

 ١٣/٣/٢٠٢٢ه   ١٠/٨/١٤٤٣
١٧/٣/٢٠٢٢   - ١٤٤٣/. ١٤/٨    

  

 

   
    ٨/ ٤   ٧/ ٢٧  االثني 
    ٥/٨   ٧/ ٢٨  الثالاثء
    ٨/ ٦   ٧/ ٢٩  األربعاء 
    ٨/ ٧   ٧/ ٣٠  اخلميس 

 
   
 



 الثاين .  الفصل الدراسي  –الثالث املتوسط للصف  ه ١٤٤٣  العام الدراسي  الدراسات االجتماعية  منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 
    ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥     ٥/ ٨  ( )التطوع الرابعةالوحدة  ١/٥  األحد
 أنواع اخلرائط   -١ ٥/ ٢٣   أشكال التطوع وبراجمه  -١ ٥/ ١٦  أشكال التطوع وبراجمه  -١ ٥/ ٩  مفهوم التطوع وأمهيته   -١ ٥/ ٢  االثني 

 ٥/ ١٧  أشكال التطوع وبراجمه  -٢ ٥/ ١٠  مفهوم التطوع وأمهيته   -٢ ٥/ ٣  الثالاثء
الوحدة اخلامسة )اخلرائط والتقنيات  

 عناصر اخلريطة   -٢ ٥/ ٢٤  احلديثة(

    ٥ /٢٥  أنواع اخلرائط   -٢ ٥/ ١٨   ٥/ ١١   ٥/ ٤  األربعاء 
     ٥ /٢٦   ٥/ ١٩   ٥/   ١٢   ٥/ ٥  اخلميس 
بعالسااألسبوع    السادساألسبوع      األسبوع اخلامس     

 ٦/ ٢٠  الصور اجلوية واستعماالهتا   -١ ٦/ ١٣  الثاين   الدراسي  الفصل  منتصف  إجازة  ٦/٦  عناصر اخلريطة   -١          ٥/ ٢٩  األحد
 التقنيات احلديثة نظام حتديد املواقع  -١

 GPSالعاملي  

 ٦/ ١٤   ٧/٦  الصور اجلوية واستعماالهتا    -٢ ٥/ ٣٠  االثني 
 التقنيات احلديثة نظام حتديد املواقع  -٢

 علم املساحة  -٢ ٦/ ٢١  GPSالعاملي  

  ٦/ ٢٢   ٦/ ١٥   ٨/٦   ٦/ ١  الثالاثء
     ٦/ ٢٣   ٦/ ١٦   ٩/٦   ٦/ ٢  األربعاء 
  ٦/ ٢٤   ٦/ ١٧   / ١٠    الثاين  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 

 عشر احلادي  األسبوع    العاشر األسبوع    التاسعاألسبوع    الثامناألسبوع    

 ٦/ ٢٧  األحد
جغرافية اململكة العربية )  السادسةالوحدة  

 (السعودية  
 تركيبة السكان   -١ ٧/ ١٩  املناخ    -١ ٧/ ١٢  مظاهر التضاريس   -١ ٧/ ٥ 

 عدد السكان  -٢ ٧/ ٢٠  توزيع السكان   -٢ ٧/ ١٣  مظاهر التضاريس   -٢ ٧/ ٦  املوقع   -١ ٦/ ٢٨  االثني 
  ٧/ ٢١   ٧/ ١٤   ٧/ ٧  املوقع   -٢ ٦/ ٢٩  الثالاثء
 إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٧/ ٢٢   ٧/ ١٥   ٧/ ٨    مطولة اسبوع هناية  إجازة ٧/ ١  األربعاء 
  ٧/ ٢٣      ٧/ ١٦   ٧/ ٩   ٧/ ٢  اخلميس 

عشر  الثايناألسبوع              األسبوع الثالث عشر  
 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي   االختبارات النهائية  ٨/ ٣  النهائية  االختبارات ٧/ ٢٦  األحد

 ١٣/٣/٢٠٢٢ه   ١٠/٨/١٤٤٣
١٧/٣/٢٠٢٢   - ١٤٤٣/. ١٤/٨    

  

 

   
    ٨/ ٤   ٧/ ٢٧  االثني 
    ٥/٨   ٧/ ٢٨  الثالاثء
    ٨/ ٦   ٧/ ٢٩  األربعاء 
    ٨/ ٧   ٧/ ٣٠  اخلميس 

 


