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 دراسات اجتماعية   املادة:  الخامس   الصف:  ابتدائي  املرحلة: 

 عنوان الدرس  رقم الدرس  عنوان الوحدة  رقم الوحدة   األسبوع 

 ( 1األسبوع ) 
 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 
 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 الرابعة  

افية وطني   جغر
اململكة العربية  

 السعودية  

 

الحادي  
 عشر 

 املوقع والحدود 
 )املوقع ، أهمية موقع وطني ( 

 تابع املوقع والحدود 
 ) حدود وطني (  

 ( 2األسبوع ) 
 م11/12/2022   -هـ17/5/1444

 إلى 
 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

 الثاني عشر  

 مظاهر السطح   
 ) الجبال ، الحرات ( 

 تابع مظاهر السطح 
 ) الهضاب ( 

 ( 3األسبوع ) 
 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 
 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد 

 الثالث عشر  

 املناطق الرملية 
 )رمال الربع الخالي ( 

 تابع املناطق الرملية  
 ) النفوذ الكبير ، رمال الدهناء ( 

 ( 4األسبوع ) 
 م 25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 
 م29/12/2022 -هـ    5/6/1444

 الرابع عشر  

 األودية 
) وادي الرمة ، وادي حنيفة ، وادي 

 الدواسر (  
 تابع األودية

) وادي تثليث ، وادي العقيق ،  
 وادي السرحان ، وادي بيشة (  

 ( 5األسبوع ) 
 م 1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 
 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

الخامس  
 عشر  

 املناطق الساحلية والجزر 
 أهم الجزر السعودية 

 ( ي جزر فرسان، جزيرة أم القمار 
 تابع املناطق الساحلية والجزر 

 أهم الجزر السعودية  
) جزيرة جنا ، جزيرتا ثيران وسنافر   

 ( ، الشعب املرجانية ران كجزيرة 

 ( 6األسبوع ) 
 م8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى  
 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

السادس  
 عشر  
 

 املناطق اإلدارية  
)منطقة الرياض، منطقة مكة  
 املكرمة، منطقة املدينة املنورة ( 

 تابع املناطق اإلدارية 
)منطقة القصيم، املنطقة  

الشرقية، منطقة عسير، منطقة 
 تبوك( 

 هـ1444توزيع املحتوى الدراس ي على األسابيع في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 



 

 ( 7األسبوع ) 
 م 15/1/2023 -هـ   22/6/1444

 إلى 
 م 19/1/2023  -هـ 26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 تابع املناطق اإلدارية 
)منطقة حائل ،  منطقة الحدود 

 الشمالية ، منطقة جازان ( 
 تابع املناطق اإلدارية 

منطقة نجران ، منطقة الباحة  
 منطقة الجوف + تقويم الوحدة 

 ( 8األسبوع ) 
 م 22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 
 م 26/1/2023 -هـ  4/7/1444

 مؤسسات الدولة  الخامسة 

 السابع عشر 

 مفهوم مؤسسات الدولة    
 )  أنواع مؤسسات الدولة ( 

 مؤسسات الدولة تابع مفهوم 
)من مؤسسات الدولة ، وظائف  

 مؤسسات الدولة(   
 ( 9األسبوع ) 

 م29/1/2023 -هـ   7/7/1444
 إلى 

 م 2/2/2023  -هـ   11/7/1444
 الثامن عشر 

 الخدمات الحكومية  
 )الخدمات الحكومية ( 

 ( 10األسبوع ) 
 م 5/2/2023 - هـ    14/7/1444

 إلى 
 م9/2/2023هـ    18/7/1444

 تابع الخدمات الحكومية 
) وزارة الداخلية ، بعض األجهزة في 

 وزارة الداخلية ( 

 ( 11األسبوع ) 
 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 
 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444

 التاسع عشر 

 الحماية االجتماعية والصحية   
) وزارة املوارد البشرية والتنمية 

 االجتماعية ( 

 ( 12األسبوع ) 
 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى 
 م23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  
 والخميس 

 تابع الحماية االجتماعية والصحية   
) وزارة الصحة ، هيئة الهالل  

تقويم   +األحمر السعودي (  
 الوحدة  

 ( 13األسبوع ) 
 االختبارات 

 م 26/2/2023 -هـ  6/8/1444
 إلى 

 م2/3/2023 -هـ   10/8/1444

ــــار  ـــــ ـــــ ـــ  اختبـــــ


