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 : ............................الرقم 

 ..........................التاريخ : 

 ..........................المرفقات: 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم
(280) 

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة الرٌاض

 مكتب التعلٌم / شمال

 

                                                                              

 هـ2442خطة مراجعة الفاقد التعلٌمً للعام                

 وحدة الدراسات االجتماعٌة والمواطنة                                                 
 

 المادة صف المراجعة صف الفاقد التعلٌمً

 الدراسات االجتماعٌة والمواطنة ( 2متوسط ) ف  ثانً ( 2متوسط )ف  اول

  

رقم  م

 الوحدة

 عنوان 

 الوحدة

رقم 

 الدرس

مقٌاس للحكم على  الفاقد التعلٌمً عنوان الدرس

اتقان الطالبات لهذه 

 المهارات

العصر  5 2

 النبوي

  االجتماعٌة ( –الدٌنٌة  –)الحالة السٌاسٌة  العرب قبل ظهور االسالمشبه جزٌرة  االول

اختبارات تشخٌصٌة 

 لقٌاس الفاقد التعلٌمً

)عمل جدول 

 الغزوات

تحدٌد االطراف 

 والنتائج والتارٌخ(

 

حٌاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم قبل  الثانً 

 البعثة

 زواجه( –اعماله  –رضاعته  –نسبه  –) مولده 

 بٌعتا العقبة( –موقف قرٌش فً اعالن الدعوة  –موقف خدٌجة  –) نزول الوحً  نزول الوحً والدعوة  الثالث

 غزوات النبً ( –) الهجرة الى المدٌنة واعماله  هجرة النبً وغزواته الرابع

 ) بعض شمائل النبً  شمائل نبٌنا محمد علٌه الصالة والسالم الخامس

 حجة الوداع ووفاة النبً  حجة الوداع ووفاة النبً  السادس

2 6  
عصر 
الخلفاء 

 الراشدٌن

اختبارات تشخٌصٌة  )ترتٌب الخلفاء وفق الخط الزمنً , فضائلهم , خالفة الخلفاء ( خالفتهم -اخالقهم  –الخلفاء الراشدون  السابع

 لقٌاس الفاقد التعلٌمً

عمل جدول ٌوضح 

المعارك واالطراف 

 )تعداد اعمالهم ( اعمال الخفاء الراشدٌن الثامن

مصر وشمال  –بالد الشام  –اهم الفتوحات فً العراق وفارس  –) حرب المرتدٌن  جهود الخلفاء فً نشر االسالم التاسع

 افرٌقٌا(



 

الشورى , التواضع , العطاء , المساواة, حسن  –) تعداد بعض المبادئ والقٌم  المبادئ والقٌم االسالمٌة فً عهد الخلفاء العاشر 

 التعامل, التقدٌر(

 والنتائج

االمن  7 3

 الوطنً

الحادي 

 عشر

  المقصود باألمن الوطنً مفهوم االمن الوطنً

 خرائط مفاهٌم

الثانً 

 عشر 

 تعداد ركائز االمن ركائز االمن

الثالث 

 عشر

 تعداد المجاالت مجاالت االمن الوطنً 

الرابع 

 عشر

 تعداد مؤسسات االمن  مؤسسات االمن الوطنً

الخامس 

 عشر

 واجبات المواطن –تعرٌف المواطنة  المواطن واالمن الوطنً

الهوٌة  8 4

 الشخصٌة

السادس 

 عشر

 تشخٌصٌة اختبارات انواع الهوٌة –عناصر الهوٌة  –المقصود بالهوٌة  الهوٌة الشخصٌة

 التعلٌمً الفاقد لقٌاس

السابع 

 عشر

 اسالٌبها –المقصود بالتنمٌة  التنمٌة الذاتٌة

الثامن 

 عشر

 المقصود بالتفاعل االجتماعً االجتماعً التفاعل

 



 

 : ............................الرقم 

 ..........................التاريخ : 

 ..........................المرفقات: 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم
(280) 

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة الرٌاض

 مكتب التعلٌم / شمال

 

                                                                              

 هـ2442خطة مراجعة الفاقد التعلٌمً للعام                

 وحدة الدراسات االجتماعٌة والمواطنة                                                 
 

 المادة صف المراجعة صف الفاقد التعلٌمً

 الدراسات االجتماعٌة والمواطنة ( 2ثالث متوسط ) ف  ( 2ثانً متوسط )ف 

  

رقم  م

 الوحدة

 عنوان 

 الوحدة

مقٌاس للحكم على اتقان الطالبات  الفاقد التعلٌمً عنوان الدرس رقم الدرس

 لهذه المهارات

 االنظمة  5 2

 واللوائح

 / المقصود باألنظمة واللوائح والفرق بٌنهما2 االنظمة واللوائحمفهوم  االول

 / مراحل صدور النظام2

 

اختبارات تشخٌصٌة لقٌاس الفاقد 

 / انواع االنظمة 3 مجاالت االنظمة واللوائح الثانً التعلٌمً

 / انواع اللوائح4

 / فوائد االنظمة واللوائح5 فوائد األنظمة واللوائح الثالث

 / مفهوم االقالٌم6 االقالٌم الجغرافٌة الرابع الجغرافٌا 6 2

 / انواع االقالٌم )التضارٌس ,المناخٌة , النباتٌة(7

 / عوامل جذب السكان8

 

اختبارات تشخٌصٌة لقٌاس الفاقد 

 التعلٌمً

 / مفهوم الخرٌطة الطبوغرافٌة9 الخرٌطة الطبوغرافٌة الخامس

 ومكوناتها/ اهمٌة الخرٌطة الطبوغرافٌة 20

/ تمثٌل الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة على الخرٌطة 22

 الطبوغرافٌة



 

 مجلس  7 3

التعاون 

لدول 

الخلٌج 

 العربٌة

 

 السادس

المظاهر الطبٌعٌة لدول مجلس التعاون 

 لدول الخلٌج العربٌة

 / الموقع وممٌزاته22

 / تعداد الدول المجلس وعواصمها واهم مدنها23

 المجلس / مظاهر السطح لدول24

 / المناخ والنبات الطبٌع25ً

 

اختبارات تشخٌصٌة لقٌاس الفاقد 

 التعلٌمً

المظاهر البشرٌة لدول المجلس التعاون  السابع   

 لدول الخلٌج العربٌة

 / السكان واسباب الزٌادة السكانٌة26

 / الخصائص المشتركة لسكان دول المجلس27

 / النشاط االقتصادي 28

 

 / انشاء المجلس29 التعاون لدول الخلٌج العربًمجلس  الثامن

 / اجهزة المجلس20

 / اهداف المجلس22

انجازات مجلس التعاون لدول الخلٌج  التاسع

 العربٌة

 / نماذج من االنجازات22

 / العمالة الوافدة23 التحدٌات والمستقبل مجلس التعاون العاشر

 / البطالة24

 / التلوث البٌئ25ً

 التصحر/ 26

العالم  8 4

العربً 

 واالسالمً

الخصائص الطبٌعٌة للعالم العربً  الحادي عشر

 واالسالمً

 / الموقع والحدود27

 / اهمٌة الموقع28

 / مظاهر السطح29

 / المناخ30

 

اختبارات تشخٌصٌة لقٌاس الفاقد 

 التعلٌمً

الخصائص البشرٌة للعالم العربً  الثانً عشر

 واالسالمً

 المقصود بالعالم العربً واالسالمً/ 32

 / عوامل توزٌع السكان فً العالم العربً واالسالم32ً

 / تركٌب السكان فً العالم العربً واالسالم33ً



 

 / عوامل ترابط العالم العربً واالسالم34ً

 / الوحدات السٌاسٌة العربٌة واالسالمٌة فً قارة اسٌا35 الوحدات السٌاسٌة الثالث عشر

 إندونٌسٌا) نموذج( /36

 / الوحدات السٌاسٌة العربٌة واالسالمٌة فً قارة افرٌقٌا37

 / نٌجٌرٌا )نموذج(38

 / الدول االسالمٌة فً اوربا39

  / البانٌا )نموذج(40

 / البطالة42 التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة الرابع عشر

 / الفقر42

 / االمٌة43

 / مفهوم النشاط االقتصادي ومراحله44 االقتصاديالنشاط  الخامس عشر  9 

 / االنتاجٌة والتنافسٌة والعالقة بٌنهما45

/ ابرز القطاعات االنتاجٌة فً وطنً المملكة العربٌة 46

 السعودٌة

 

اختبارات تشخٌصٌة لقٌاس الفاقد 

 التعلٌمً

 / اهداف التنوع االقتصادي47 التنوع االقتصادي السادس عشر

 الوطنٌة لتنوٌع االقتصاد / الجهود48

 



 

 : ............................الرقم 

 ..........................التاريخ : 

 ..........................المرفقات: 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم
(280) 

 اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة الرٌاض

 مكتب التعلٌم / شمال

 

                                                                              

 هـ2442خطة مراجعة الفاقد التعلٌمً للعام                

 وحدة الدراسات االجتماعٌة والمواطنة                                                 
 

 المادة صف المراجعة صف الفاقد التعلٌمً

 الدراسات االجتماعٌة والمواطنة ( 2, ف 2) ف  اول ثانً  ( 2متوسط )ف  ثالث

  

رقم  م

 الوحدة

 عنوان 

 الوحدة

مقٌاس للحكم على اتقان الطالبات  الفاقد التعلٌمً عنوان الدرس رقم الدرس

 لهذه المهارات

جغرافٌة  6 2

المملكة 

العربٌة 

 السعودٌة

  خصائصه( –الموقع الجغرافً  –)الموقع الفلكً  موقع وطنً االول

اختبارات تشخٌصٌة لقٌاس الفاقد 

 التعلٌمً

 

 

 –التكوٌنات الرملٌة  –المرتفعات  –السهول  –) مفهومه  مظاهر التضارٌس الثانً

 المجاري المائٌة(

 العوامل المؤثرة فً المناخ ( –) وصف المناخ  مناخ وطنً الثالث

ترتٌب المملكة  –اهمٌة التعداد  –نتائج التعداد  –) تعداد السكان  عدد السكان الرابع

 من حٌث التعداد السكانً(

) العوامل المؤثرة فً توزٌع السكان _ الكثافة السكانٌة_ انماط  توزٌع السكان الخامس

 توزٌع السكان(

 )اقسام التركٌب السكانً_ الهرم السكانً( التركٌب السكانً السادس

موارد  7 2

المملكة 

العربٌة 

  )انواع الموارد المٌاه فً المملكة( المٌاه  السابع

–تصدٌر النفط  –نقل النفط  -تكرار النفط –) التنقٌب فً النفط  النفط والغاز والمعادن الثامن

 انواع المعادن( –اقسام الغاز 



 

اهمٌة الصناعة فً  -انواع الصناعات-)ابرز مقومات الصناعة الصناعة والتجارة التاسع السعودٌة

 الصادرات والواردات فً المملكة( –انواع التجارة  –وطنً 

 اهمٌة السٌاحة( –مقومات السٌاحة المملكة  –) مفهوم السٌاحة  السٌاحة العاشر

  الجهود الوطنٌة لتنمٌة الموارد( –)مفهوم التنمٌة  المواردتنمٌة  الحادي عشر 

 ) جوانب المحافظة على الموارد( المحافظة على الموارد الثانً عشر

االنجاز  8 3

الذاتً 

 واالقتصادي

 –العوامل التً تساعد على تحقٌق االنجاز  –) مفهوم االنجاز  االنجاز الذاتً الثالث عشر

 خصائص الفرد المنجز ( –خطوات تحقٌق االنجاز 

 

اختبارات تشخٌصٌة لقٌاس الفاقد 

 معاٌٌر اختبار المهنة( –فوائد االنتاج  –)مفهوم العمل  العمل واالنتاج الرابع عشر التعلٌمً

العوامل التً تؤثر فً االقتصاد  –)مجاالت االقتصاد الوطنً  االقتصاد الوطنً الخامس عشر

 الوطنً(

 التضخم( –) البطالة  المشكالت االقتصادٌة السادس عشر

التنمٌة  9 4

 الوطنٌة

  التنمٌة المستدامة( –مجالت التنمٌة  –)التنمٌة  مفهوم التنمٌة السابع عشر

اختبارات تشخٌصٌة لقٌاس الفاقد 

 التعلٌمً

 ابرز مجاالت الخدمات الصحٌة( –)وسائل تحقٌق التنمٌة  الصحٌةالتنمٌة  الثامن عشر

 )ابرز مجاالت خدمات التعلٌم فً الوطن( التنمٌة التعلٌمٌة التاسع عشر

 بنك التنمٌة االجتماعٌة( –) وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة  التنمٌة االجتماعٌة العشرون

الحادي 

 والعشرون

االتصاالت وتقنٌة  –الطرق والنقل  –)مفهوم البنٌة االساسٌة  االساسٌةتنمٌة البنٌة 

 السدود( –المعلومات 

الثانً 

 والعشرون

السالمة  –مجالت السالمة المنزلٌة  –)مفهوم السالمة  السالمة ومجاالتها

 المرورٌة(

 


