
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

5/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا *

* 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                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 (   هـ  2144  /    1144   )  لعام الفصل الدراسي األول    االبتدائي   (   الخامس)    للصف    (     دراسات االجتماعيةال)    توزيع منهج مادة    

 األسبوع 
 األحد 

 هـ 11/1/1442 

الخميس  
 هـ 15/1/1442

 األسبوع 
 األحد 

 هـ18/1/1442 

الخميس  
 هـ 22/1/1442

 األسبوع 
األحد  

 هـ 25/1/1442
الخميس  

 األسبوع  هـ 29/1/1442
 األحد  

 هـ3/2/1442
الخميس  

 هـ 7/2/1442

 4 نظام الحكم  3 الهوية الوطنية  2 الدراسات االجتماعية  1
 الرموز الوطنية 

 6/2اليوم الوطني  

 األسبوع 
 األحد 

 هـ10/2/1442 
الخميس  

 األسبوع  هـ14/2/1442
 األحد 

 هـ 17/2/1442 
الخميس  

 األسبوع  هـ 21/2/1442
األحد  

 هـ24/2/1442
الخميس  

 األسبوع  هـ 28/2/1442
 األحد 

 هـ 1/3/1441 
الخميس  

 هـ 5/3/1442

 7 المصادر  6 مفهوم التاريخ  5
   السبب واألثر

 الترتيب الزمني 
 مفهوم الجغرافيا  8

 األسبوع 
 األحد 

 هـ8/3/1442 
الخميس  

 األسبوع  هـ12/3/1442
 األحد 

 هـ 15/3/1442 
الخميس  

 األسبوع  هـ 19/3/1442
األحد  

 هـ22/3/1442
الخميس  

 األسبوع  هـ26/3/1442
األحد  

 هـ 29/3/1442
الخميس  

 هـ4/4/1442

 الحركة  12 البيئة  11 المكان  10 الموقع  9

 األسبوع 
 األحد 

 هـ 7/4/1442 
الخميس  

 األسبوع  هـ 11/4/1442
 األحد 

 هـ 14/4/1442 
الخميس  

 هـ 18/4/1442
 األسبوع 

األحد  
 هـ21/4/1442

الخميس  
 األسبوع  هـ 25/4/1442

األحد  
 هـ 28/4/1442

الخميس  
 هـ2/5/1442

 مراجعة  16 التبادل التجاري  15 واالستهالك الموارد  14 مفهوم االقتصاد  13

 بداية اختبارات الفصل الدراسي األول  هـ5/5/1442األحد 

 ’’  تقبلوا هدية مجاز  ’’ 

 اضغط هنا تشرفني متابعتكم  .. 

 قناتي على التلجرام نسخة الوورد للتوزيع والتعديل تجدونها في 

https://www.instagram.com/mgaz_n/
https://t.me/joinchat/QXoUTh1ba-E_7r8SldeSrQ

