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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إعداد ومراجعة رئيسات قسم الدراسات االجتماعية والوطنية
 صباغ  علي شادية .أ

 بالمدينة المنورةرئيسة قسم الدراسات االجتماعية 

 تركيابتسام عمر ال .أ

 رئيسة قسم الدراسات االجتماعية بعنيزة

 مريم عبدهللا السعد .أ

 رئيسة قسم الدراسات االجتماعية بمحافظة األحساء

 لرشيدعبدهللا امنى  .أ

 رئيسة قسم الدراسات االجتماعية بمحافظة الزلفي

 مقررات الدراسات االجتماعيةمراجعة الفاقد التعليمي المتوقع لمحتوى خطة 

  هـ١٤٤2-هـ ١٤٤١ للعام الدراسي  

 الفصل الدراسي األول 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

 

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

 عنوان الدرس رقم الدرس
 احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي

 الدراسي
مقياس للحكم على إتقان 

 ذه املهارات هلالطالبات 

 األول
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 اجلغرافيا

اختبارات تشخصية لقياس  -١ شكل األرض-١  األرض األول
 الفاقد التعليمي

مهمات أدائية من الطالبات -2
مثل رسم اخلرائط/ خرائط مفاهيم 
لـ )األشكال الطبيعية على سطح 

 األرض(األرض/حركات 

اختبارات متعددة لقياس درجة -3
 اإلتقان

تفعيل منصة مدرسيت  -4
واستثمارها يف اعداد الواجبات 

 املنزلية لقياس إتقان الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -5

على أن يتم متابعة الفاقد منها 
خالل الفصل الدراسي األول من 
خالل موضوعات املقرر اليت هلا 

 ٠ارتباط بشكل مستمر 

 

 

 الثاين
أشكال سطح 

 األرض

 اقسام سطح األرض ـ -١

األشكال الطبيعية على سطح -2
 األرض

 حركات األرض ونتائجها-١ دوران األرض الثالث

 الرابع 
دوران األرض 

 حول القمر

مدة دوران القمر حول األرض -١
 وأشكاله عند الدوران 

 السنة القمرية-2

 كسوف الشمس-3

 خسوف القمر-4

 اخلريطة اخلامس 
 مفهوم اخلريطة وفوائدها-١

 عناصر اخلريطة-2

6  

 

شبه 
اجلزيرة 
 العربية

 السادس
شبه اجلزيرة 
 عالعربية: املوق
 واحلضارة 

 العربية وحدودهاموقع شبه اجلزيرة -١

 أمهية شبه اجلزيرة اترخيي  -2

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1خامس ابتدائي )ف (2رابع ابتدائي ) ف

 هـ١٤٤2- هـ١٤٤١خطة مراجعة الفاقد التعليمي المتوقع لمحتوى المقرر الدراسي لعام 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

 عنوان الدرس رقم الدرس
يف املتوقع الفاقد التعليمي 

 الدراسي احملتوى
مقياس للحكم على إتقان الطالبات 

 ذه املهارات هل

 األول

6 

 

 

 

شبه 
اجلزيرة 
 العربية 

 السابع 
العربية: شبه اجلزيرة 

 وأحواهلم نالسكا
أقسام سكان شبه اجلزيرة -١

 العربية

مهمات أدائية من الطالبات مثل -١
 مجع صور آلاثر وطين

اختبارات متعددة لقياس درجة -2
 ٠اإلتقان

تفعيل منصة مدرسيت  -3
واستثمارها يف اعداد الواجبات 

 املنزلية لقياس إتقان الطالبات

عمل تلخيص من قبل الطالبات -4
 رضه للمعلمةوع

التحديد على اخلرائط مثل -5
 )املدن املقدسة(

 الكرتونيةعمل مسابقات -6

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 
الفصل الدراسي األول من خالل 
موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط 

 ٠بشكل مستمر 

 قبلة املسلمني الثامن

 املدن املقدسة-١

حتديد قبلة املسلمني قبل -2
 الكعبة املشرفة

 اآلاثر التاسع
 مفهوم اآلاثر-١

 تعداد أمثلة من آاثر وطين-2
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 األنبياء

 آدم ونوح  العاشر

معرفة نيب هللا آدم عليه -١
 السالم أبو البشر

معرفة نيب هللا نوح عليه -2
 السالم

 تعداد صفات األنبياء-3

احلادي 
 عشر

 أولو العزم من الرسل 

 تعداد أولو العزم من الرسل-١

معرفة نيب هللا إبراهيم عليه -2
 السالم

معرفة نيب هللا موسى عليه -3
 السالم

معرفة نيب هللا عيسى عليه -4
 السالم

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 االجتماعيةالدراسات  (1خامس ابتدائي )ف (2رابع ابتدائي ) ف
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

مقياس للحكم على إتقان الطالبات هذه  الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس    رقم الدرس
 ٠املهارات 

 األول
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السرية 
 النبوية
 

 الثاين عشر
 

 ملسو هيلع هللا ىلصنسب النيب حممد 
 ونشأته

   ملسو هيلع هللا ىلصنسب ومولد النيب -١ 
 ملسو هيلع هللا ىلصنشأة النيب -2
 

اختبارات تشخصية لقياس الفاقد -١
 ٠التعليمي 

مهمات أدائية للطالبات مثل خرائط -2
 مفاهيم ألعمال النيب يف املدينة

 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان -3
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -4

اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 
 الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -5
عمل تلخيص من قبل الطالبات وعرضه -6

 للمعلمة
على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 

الفصل الدراسي األول من خالل 
موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 

 ٠مستمر 

 ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النيب حممد  الثالث عشر
 ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة بدء نزول الوحي على النيب -١
 معجزة اإلسراء واملعراج-2

 الرابع عشر
اهلجرة إىل املدينة 

 املنورة

 ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة وفاة النيب -١
 تعداد معامل املدينة املنورة-2
 يف املدينة ملسو هيلع هللا ىلصأعمال النيب -3
 

اخلامس 
 عشر

غزوات النيب حممد 
 ملسو هيلع هللا ىلص

معرفة السبب والنتيجة من غزوة بدر -١
 الكربى

 معرفة السبب والنتيجة من غزوة أحد-2
 معرفة السبب والنتيجة من غزوة اخلندق-3
 سبب عقد صلح احلديبية-4
 فتح مكة-5

املواطنة  9
 املسؤولة

السادس 
 عشر

 األسرة
 معرفة مكوانت األسرة-١
 معرفة حقوق األب واألم-2
 معرفة حقوق األبناء-3

اختبارات تشخصية لقياس الفاقد -١
 ٠التعليمي 

مهمات أدائية للطالبات مثل رسم العلم -2
 السعودي/خرائط مفاهيم ملكوانت الثقافة

فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -3
اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 

 طالباتال
 الكرتونيةعمل مسابقات -4

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 
الفصل الدراسي األول من خالل 

موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 
 مستمر

السابع 
 عشر

 ذكر أسباب جناح العمل اجلماعي-١ العمل اجلماعي

 العلم الوطين الثامن عشر
 العلم السعودي-١
 الوطينالنشيد -2

 الثقافة الوطنية التاسع عشر
 مفهوم الثقافة-١
 مكوانت الثقافة-2
 تصنيف الثقافة-3

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1خامس ابتدائي )ف (2رابع ابتدائي ) ف
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

 

 ألسبوعا
رقم 

 الوحدة
عنوان 
 الوحدة

رقم 
 الدرس

 عنوان الدرس
 احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي

 الدراسي
مقياس للحكم على إتقان 

 ذه املهاراتهلالطالبات 

 األول
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اخلرائط 
 والسكان

 األول

 
 اتريخ اخلرائط وتطورها

   مفهوم اخلريطة -١ 

  ٠ مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية -2

 الفرق بني اخلرائط الورقية والرقمية. -3

 

اختبارات تشخصية لقياس الفاقد  -١
 التعليمي 

 مهمات أدائية من الطالبات -2

اختبارات متعددة لقياس درجة  -3
 اإلتقان 

فعيل منصة مدرسيت واستثمارها ت -4
إتقان يف اعداد الواجبات املنزلية لقياس 

 الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -5

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 
الفصل الدراسي األول من خالل 

موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 
 ٠مستمر 

 

 السكان الثاين

  تفسري العناية بتوزيع السكان.-١

 توضيح توزيع السكان يف العامل . -2

 املؤثرة يف توزيع السكان.ذكر العوامل -3

 الثالث
توزيع السكان )العوامل 

 الطبيعية (

تفسري ارتفاع كثافة السكان يف  -١
  السهول واخنفاضها يف اجلبال.

 تسمية أقسام املياه ومصادر كل قسم. -2

 الرابع 
اتبع توزيع السكان 
 )العوامل الطبيعية (

املناطق تفسري ارتفاع كثافة السكان يف  -١
ذات املناخ املعتدل واخنفاضها يف املناطق 

  ٠ ذات املناخ القاسي

تعداد املوارد الطبيعية وإعطاء أمثلة  -2
 لكل نوع . 

توزيع السكان )العوامل  اخلامس 
 البشرية (

 ٠مفهوم النشاط االقتصادي  -١

تعداد أنواع النشاط االقتصادي ومفهوم -2
 كل نوع .

 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1سادس ابتدائي )ف (2خامس ابتدائي ) ف

 هـ١٤٤2- هـ١٤٤١خطة مراجعة الفاقد التعليمي المتوقع لمحتوى المقرر الدراسي لعام 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 ألسبوعا
رقم 

 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

رقم 
 الدرس

 احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس
 الدراسي

مقياس للحكم على إتقان 
 ذه املهاراتهلالطالبات 

  5 األول

 

 

 

 

 

 

املوارد 
 االقتصادية

 املياه السادس

تعداد موارد املياه يف اململكة وإعطاء أمثلة  -١
 ٠لكل نوع 

ذكر أساليب احملافظة على الثروة املائية  -2
 ٠ومواردها 

تعداد أقسام األودية واعطاء أمثلة لكل  -3
 قسم .

 مهمات أدائية من الطالبات -١

اختبارات متعددة لقياس درجة  -2
 ٠اإلتقان

خرائط مفاهيم )مثال فضائل اخللفاء 
 الراشدين ضي هللا عنهم(

فعيل منصة مدرسيت واستثمارها ت -3
يف اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 

 الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -4

عمل تلخيص من قبل الطالبات -5
 وعرضه للمعلمة

 حتديد على اخلرائط  -6

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 
الفصل الدراسي األول من خالل 

موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 
 ٠مستمر 

 النبات الطبيعي السابع

 ذكر أنواع النبااتت الطبيعية ابململكة  -١

تعريف النبااتت احلولية واعطاء أمثلة عليها -2
. 

تعريف النبااتت املعمرة وإعطاء أمثلة  -3
 عليها. 

 تعداد العوامل املؤثرة يف منو النبات الطبيعي.-4

تصنيف النبااتت وفقا  خلصائص البيئات  -5
 النباتية يف وطين .

 الثروة احليوانية الثامن 
 ٠تفسري قلة الثروة احليوانية يف وطين  -١

 تعداد أساليب تنمية الثروة احليوانية . -2

 النفط واملعادن التاسع

تسمية أكرب حقول النفط يف العامل ابلرب  -١
 والبحر .

توزيع أهم مواقع املعادن يف اململكة على -2
 اخلارطة . 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1سادس ابتدائي )ف (2خامس ابتدائي ) ف
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

رقم 
 الدرس

عنوان    
 الدرس

ذه هلمقياس للحكم على إتقان الطالبات  الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي
 ٠املهارات 

 األول
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األنشطة 
 االقتصادية

 
 
 
 

 العاشر
 

الزراعة 
 والرعي

   ٠تعداد األنشطة االقتصادية  -١ 
  ٠إعطاء أمثلة على حماصيل زراعية ابململكة   -2
 ٠تفسري تراجع خدمة الرعي -3

 
 اختبارات تشخصية لقياس الفاقد التعليمي  -١
 مهمات أدائية للطالبات -١
 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان  -2
تفعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف اعداد  -3

 الواجبات املنزلية لقياس إتقان الطالبات

  ٠عمل مسابقات الكرتوين-4

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل الفصل 
اسي األول من خالل موضوعات املقرر اليت الدر 

 ٠هلا ارتباط بشكل مستمر 

احلادي 
 عشر 

الصناعة 
والتجارة 
 واخلدمات

 ذكر مفهوم الصناعة ـ -١
 تفسري فوائد الصناعة .  -2
 تعداد مقومات الصناعة . -3
 ذكر مفهوم التجارة . -١
 توضيح أنواع التجارة -2
 اعطاء أمثلة على صادرات وواردات اململكة.  -3
 ذكر مفهوم امليزان التجاري . -4
 ذكر مفهوم اخلدمات .-5

مؤسسات  7
الثاين  الدولة

 عشر
مؤسسات   

 الدولة

تسمية أنواع املؤسسات وإعطاء أمثلة لكل  -١
 نوع  

 ذكر مفهوم مؤسسات الدولة .-2
 تعداد وظائف مؤسسات الدولة .-3

 اختبارات تشخصية لقياس الفاقد التعليمي  -١
 مهمات أدائية للطالبات -١
 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان  -2
تفعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف اعداد  -3

 الواجبات املنزلية لقياس إتقان الطالبات

 عمل مسابقات الكرتونية-4

الفاقد منها خالل الفصل  على أن يتم متابعة
الدراسي األول من خالل موضوعات املقرر اليت 

 ٠هلا ارتباط بشكل مستمر 
 

الثالث 
 عشر

اخلدمات 
 احلكومية

 ذكر مفهوم اخلدمات احلكومية . -١
 توضيح مهام وزارة الداخلية . -2
تسمية أبرز األجهزة يف وزارة الداخلية ومهام -3

 كل جهاز. 

الرابع 
 عشر

احلياة 
االجتماعية 

 والصحية

 تعداد أعمال وزارة العمل والتنمية االجتماعية.-١
 توضيح مفهوم مراكز الرعاية الصحية األولية.-2
 تسمية أبرز املدن الطبية السعودية . -3

األمن  8
 الوطين

اخلامس 
 عشر

 األمن
 مفهوم األمن . -١
 تعداد أعمال رجال األمن . -2

 اختبارات تشخصية لقياس الفاقد التعليمي  -١
 مهمات أدائية للطالبات -١
 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان  -2
تفعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف اعداد  -3

-4  الواجبات املنزلية لقياس إتقان الطالبات
 ونيةعمل مسابقات الكرت 

السادس 
 عشر

 أجهزة األمن

 

تسمية أبرز األجهزة احلكومية اليت تتوىل  -١
 مسؤوليات األمن وفقا  ملهامها.

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1سادس ابتدائي )ف (2خامس ابتدائي ) ف
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

 ألسبوعا
رقم 

 الوحدة
عنوان 
 الوحدة

رقم 
 الدرس

 الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس
مقياس للحكم على إتقان الطالبات هذه 

 املهارات 

 األول

 

 

 

 

 

5 
اململكة 
العربية 
 السعودية

الدرس 
 األول

امللك عبد 
عبد العزيز بن 

الرمحن آل 
 سعود

معرفة نسب امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن  -١
 آل سعود

تعداد صفات امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن  -2
 آل سعود

توضيح حماوالت امللك عبد العزيز السرتداد  -3
 الرايض

وفاة امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل  -4
 سعود 

اختبارات تشخصية لقياس الفاقد  -١
 التعليمي 

مات أدائية من الطالبات مثل خرائط مه-2
 –مفاهيم لـ )صفات امللك عبد العزيز 

 -إجنازات ملوك اململكة العربية السعودية( 
متثيل أدوار )حماوالت امللك عبد العزيز 

 السرتداد الرايض(
حتديد على اخلرائط )حتركات امللك عبد -3

املناطق اليت ضمها  –العزيز السرتداد الرايض 
 لعزيز بعد توحيد البالد( امللك عبد ا

 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان -4
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -5

اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 
 الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -6
على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل الفصل  

الدراسي األول من خالل موضوعات املقرر 
 ٠اليت هلا ارتباط بشكل مستمر 

 

الدرس 
 الثاين

توحيد اململكة 
العربية 

 السعودية

 توضيح حالة األمن يف البالد قبل توحيدها.-١

معرفة عام تسمية اململكة العربية السعودية هبذا -2
 االسم

تعداد إجنازات امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن -3
 آل سعود

الدرس 
الثالث + 
الدرس 

 الرابع

ملوك اململكة 
العربية 

 السعودية

 تعداد ملوك اململكة العربية السعودية -١

 معرفة مولد ونشأة ملوك اململكة العربية السعودية-2

العربية تصنيف أبرز إجنازات ملوك اململكة  -3
 السعودية

 معرفة مدة حكم ملوك اململكة العربية السعودية -4

 

 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1أول متوسط  )ف (2سادس ابتدائي ) ف

 هـ١٤٤2- هـ١٤٤١خطة مراجعة الفاقد التعليمي المتوقع لمحتوى المقرر الدراسي لعام 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

رقم 
 الدرس

 الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس
 هلذهمقياس للحكم على إتقان الطالبات 

 املهارات

 األول

6 

خادم 
احلرمني 

الشريفني 
امللك 

سلمان بن 
عبدالعزيز 
 آل سعود

الدرس 
 نشأته اخلامس

معرفة نشأة امللك سلمان بن عبد العزيز  -١
 آل سعود

مهمات أدائية من الطالبات مثل: خرائط -١
-مفاهيم )صفات امللك سلمان بن عبدالعزيز
 أبرز إجنازات امللك سلمان بن عبد العزيز( 

 ٠اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان-2
تفعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف  -3

اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 
 الطالبات

  ٠يةعمل مسابقات الكرتون-4
على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل الفصل 
الدراسي األول من خالل موضوعات املقرر 

 اليت هلا ارتباط بشكل مستمر

الدرس 
 السادس

 شخصيته ومواقفه

وصف شخصية امللك سلمان بن -١
 عبدالعزيز 

 تعداد صفات امللك سلمان بن عبدالعزيز -2

تعداد جوانب اهتمام امللك سلمان بن -3
 عبدالعزيز ابلتاريخ والرتاث

الدرس 
 إجنازاته السابع

معرفة قرارات امللك سلمان بن عبدالعزيز -١
 يف املائة يوم األوىل من حكمه

ذكر أبرز إجنازات امللك سلمان بن -2
 عبدالعزيز

7 

رؤية 
اململكة 
العربية 
 السعودية

 الثامن
اململكة رؤية 

2٠3٠ 

 التعريف ابلرؤية-١

 2٠3٠تعداد عوامل جناح رؤية -2

اختبارات تشخصية لقياس الفاقد  -١
 التعليمي 

مهمات أدائية من الطالبات مثل خرائط -2
برامج الرؤية  -مفاهيم لـ )أسس الرؤية 

 ومشروعاهتا 
 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان -3
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف اعداد ت-4

 الواجبات املنزلية لقياس إتقان الطالبات
 الكرتونيةعمل مسابقات -5

الفاقد منها خالل الفصل على أن يتم متابعة 
الدراسي األول من خالل موضوعات املقرر 

 اليت هلا ارتباط بشكل مستمر

 التاسع

 

برامج الرؤية 
 ومشروعاهتا 

 تعداد أسس )حماور( الرؤية -١ 

 توضيح أبرز برامج الرؤية -2

 تعداد مشروعات الرؤية  -3

 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1أول متوسط  )ف (2سادس ابتدائي ) ف
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

 

 ألسبوعا
رقم 

 الوحدة
عنوان 
 الوحدة

 الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس رقم الدرس
 هلذهمقياس للحكم على إتقان الطالبات 

 املهارات

 األول

7 

رؤية 
اململكة 
العربية 
 السعودية

 برانمج جودة احلياة العاشر

 التعريف بربانمج جودة احلياة-١

 توضيح أعمال برانمج جودة احلياة -2

 استنتاج أهداف برانمج جودة احلياة-2

 

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل الفصل 
الدراسي األول من خالل موضوعات املقرر اليت 

 ٠هلا ارتباط بشكل مستمر 
احلادي 

 عشر
برانمج تعزيز 

 الشخصية الوطنية 
الشخصية التعريف بربانمج تعزيز -١

 الوطنية

8  

 
 
 

اجلغرافيا 
 واجملتمع

 الثاين عشر
خطوط الطول ودوائر 

 العرض

معرفة مفهوم خطوط الطول ودوائر  -2
 العرض

الفرق بني خطوط الطول ودوائر  -3
 العرض من حيث املزااي والسمات 

متييز املناطق الزمنية على سطح  -4
 األرض 

مهمات أدائية من الطالبات مثل :خرائط -١
مفاهيم ) الفرق بني خطوط الطول ودوائر 

 العرض( 
 ٠اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان-2
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف اعداد ت -3

 الواجبات املنزلية لقياس إتقان الطالبات
 الكرتونيةعمل مسابقات -4
 -وطين التحديد على اخلرائط مثل )موقع-5

مناطق تركز  -خطوط الطول ودوائر العرض
 السكان ابململكة(

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل الفصل 
الدراسي األول من خالل موضوعات املقرر اليت 

 ٠هلا ارتباط بشكل مستمر 

 موقع وطين الثالث عشر

 معرفة املفهوم ابملوقع الفلكي-١
 اجلغرايفمعرفة املفهوم ابملوقع -2
 تعداد مسات املوقع اجلغرايف-3

 وصف مناخ وطين-١ مناخ وطين الرابع عشر

 تعداد العوامل املؤثرة يف مناخ وطين-2

اخلامس 
 سكان وطين عشر

 معرفة مفهوم السكان-١
 معرفة مفهوم التعداد السكاين-2
 تفسري سبب اجراء التعداد السكاين-3

السادس 
 عشر

 توضيح فوائد املشاركة يف اجملتمع-١ املشاركة اجملتمعية 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1أول متوسط  )ف (2سادس ابتدائي ) ف
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

رقم 
 الدرس

 الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس
مقياس للحكم على إتقان 

  ذه املهارات هلالطالبات 

 األول

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

العصر 
 النبوي

 األول

 

شبة اجلزيرة العربية قبل 
 اإلسالم 

 موقع شبة اجلزيرة العربية   -١ 

 أحوال شبة اجلزيرة العربية جممل قبل البعثة النبوية  -2

 

اختبارات تشخصية لقياس  -١
 الفاقد التعليمي 

 مهمات أدائية من الطالبات -١

اختبارات متعددة لقياس درجة  -2
 اإلتقان 

فعيل منصة مدرسيت واستثمارها ت -٣
يف اعداد الواجبات املنزلية لقياس 

 إتقان الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -4

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 
الفصل الدراسي األول من خالل 
موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط 

 ٠بشكل مستمر 

 حياة النيب قبل البعثة الثاين
 ـ  مولد ونسب النيب عليه الصالة والسالم-3

 أعمال النيب عليه الصالة والسالم -4

 نزول الوحي والدعوة  الثالث
 نزول الوحي علي النيب علية الصالة والسالم  -5

 وموقف السيدة خدجية رضي هللا عنها  -6

 هجرة النيب وغزواته  الرابع 

اهلجرة إىل املدينة املنورة وأعمال النيب عليه  -7
  ٠الصالة والسالم فيها 

)ميكن عمل ٠غزوات النيب عليه الصالة والسالم  -8
 واألطراف واألحداث والنتائج( الغزواتجدول 

مشائل النيب عليه  اخلامس 
 ٠الصالة والسالم بعض مشائل النيب عليه  -9 الصالة والسالم

ع ووفاة ا حجة الود السادس
 ووفاة النيب عليه الصالة والسالم  اعحجة الود -١٠ النيب علية السالم 

6  

 

اخللفاء الراشدين   السابع 
  أخالقهم وخالفتهم

ترتيب اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم وفق  -١١
 احلط الزمين 

 ٠فضائل اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم  -١2

 رضي هللا عنهم خالفة اخللفاء الراشدين -١3

اختبارات تشخصية لقياس الفاقد -١
 التعليمي 

 مهمات أدائية من الطالبات -2
اختبارات متعددة لقياس درجة  -2

  اإلتقان

 

 المادة المراجعةصف  التعليميصف الفاقد 

 الدراسات االجتماعية (1ثاني  متوسط  )ف (2أول متوسط  ) ف

 هـ١٤٤2- هـ١٤٤١خطة مراجعة الفاقد التعليمي المتوقع لمحتوى المقرر الدراسي لعام 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 المادة المراجعةصف  الفاقد التعليميصف 

 الدراسات االجتماعية (1ثاني  متوسط  )ف (2أول متوسط  ) ف

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

رقم 
 الدرس

 عنوان الدرس
 احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي

 الدراسي

مقياس للحكم على إتقان الطالبات 
 ذه املهاراتهل

 
 األول

 
 
 

6 
عصر 
اخللفاء 
 الراشدين

 الثامن
أعمال اخللفاء 

الراشدين رضي هللا 
 عنهم

تعداد أعمال اخللفاء الراشدين رضي  -١4
 هللا عنهم

 

فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -٣
اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 

 الطالبات
 الكرتونيةعمل مسابقات -4

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 
الفصل الدراسي األول من خالل 

موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 
 ٠مستمر 

 التاسع
جهود اخللفاء الراشدين 

 رضي هللا عنهم 

 ٠حرب املرتدين -١5
 -أهم الفتوحات يف العرق وفارس  -١6

)ميكن ٠مصر ومشال افريقيا  –بالد الشام 
عمل جدول يوضح املعارك واألطراف 

 واألحداث والنتائج(

 العاشر

املبادئ والقيم 
اإلسالمية يف عهد 

اخللفاء الراشدين رضي 
 هللا عنهم

تعدد بعض ا املبادئ والقيم  -١7
اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين رضي 

العطاء   -التواضع   -هللا عنهم )الشورى 
 التقدير ( -حسن التعامل  -املساوة  -

 مهمات أدائية من الطالبات -١
اختبارات متعددة لقياس درجة  -2

 ٠اإلتقان
خرائط مفاهيم )مثال فضائل اخللفاء 

  عنهم(الراشدين ضي هللا
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -3

اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 
 الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -4
على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 

الفصل الدراسي األول من خالل 
موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 

 ٠مستمر 
 حتديد على اخلرائط  -5

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 
الفصل الدراسي األول من خالل 

موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 
 ٠مستمر 
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األمن 
 الوطين 

احلادي 
 ٠الوطين  ناملقصود ابألم -١8 مفهوم اآلمن الوطين  عشر

الثاين 
 ٠تعداد ركائز اآلمن الوطين  -١9 ركائز اآلمن الوطين  عشر

الثالث 
 ٠تعداد جماالت اآلمن الوطين -2٠ جماالت اآلمن الوطين  عشر

الرابع 
 مؤسسات اآلمن الوطين  عشر

تعداد مؤسسات اآلمن الوطين  -2١
 )خرائط مفاهيم( ٠

اخلامس 
 املواطن واآلمن الوطين  عشر

 -اآلمن الذايت  -املقصود ابملواطنة  -22
 احلس األمين

واجبات املواطن لتحقيق األمن  -23 
 ٠الوطين 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

 احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس    الدرسرقم 
 الدراسي

مقياس للحكم على إتقان الطالبات هذه 
 ٠املهارات 

 األول
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اهلوية 
 الوطنية 

 

 السادس
 عشر
 

 اهلوية الوطنية
   ٠ما املقصود ابهلوية الوطنية  -١ 

  ٠أنواع اهلوية الوطنية  -2
 ٠الوطنيةعناصر اهلوية  -3

 
 اختبارات تشخصية لقياس الفاقد التعليمي  -١
 مهمات أدائية للطالبات -١
 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان  -٢
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -٣

 اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان الطالبات
 الكرتونيةعمل مسابقات -4

خالل الفصل على أن يتم متابعة الفاقد منها 
الدراسي األول من خالل موضوعات املقرر اليت 

 ٠هلا ارتباط بشكل مستمر 
 

السابع 
 عشر 

ماملقصود ابلتنمية الذاتية -١ التنمية الذاتية
 وأساليبها ـ 

 التفاعل االجتماعي   الثامن عشر
ما املقصود ابلتفاعل االجتماعي  -١
٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1ثاني  متوسط  )ف (2أول متوسط  ) ف
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

 

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

 رقم الدرس
ذه هلمقياس للحكم على إتقان الطالبات  الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس

 ٠املهارات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األول
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األنظمة 
 واللوائح

 األول
 

مفهوم األنظمة 
 واللوائح  

ابألنظمة واللوائح والفرق  املقصود-١ 
   ٠بينهما

  ٠مراحل صدور النظام -2

الوحدة اخلامسة هلا ارتباط ابلوحدة األول 
 ٠الصف الثالث متوسطيف 
اختبارات تشخصية لقياس الفاقد  -١

 التعليمي 
 مهمات أدائية من الطالبات -١
 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان  -2
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -3

اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 
 الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -4
الفاقد منها خالل على أن يتم متابعة 

الفصل الدراسي األول من خالل 
موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 

 ٠مستمر

جماالت األنظمة  الثاين
 واللوائح

 أنواع األنظمة ـ -3
 ٠أنواع اللوائح  -4

فوائد األنظمة  الثالث
 واللوائح

   ٠فوائد األنظمة واللوائح  -5
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 اجلغرافيا

 األقاليم اجلغرافية   الرابع

 ٠مفهوم اإلقليم  -6
 –املناخية  –أنواع األقاليم )التضارسية  -7

 النباتية(
 ٠عوامل جذب السكان  -8

اخلريطة  اخلامس
 الطبوغرافية 

 ٠مفهوم اخلريطة الطبوغرافية  -9

 أمهية اخلريطة الطبوغرافية ومكوانهتا  – ١٠
متثيل الظواهر الطبيعية والبشرية على  -١١

 ٠اخلريطة الطبوغرافية

7 

 
جملس 
التعاون 
لدول 
اخلليج 
 العريب

 السادس

املظاهر الطبيعية 
لدول جملس 

التعاون لدول 
 اخلليج العربية   

 ٠املوقع ومميزاته  -١2
تعداد دول اجمللس وعواصمها وأهم -١3

 ٠مدهنا 
  ٠مظاهر السطح لدول اجمللس -١4

 ٠املناج والنبات الطبيعي -١5 

 مهمات أدائية من الطالبات -١
اختبارات متعددة لقياس درجة  -2

  ٠اإلتقان
فاهيم )مثال جملس التعاون لدول خرائط م

 اخلليج العريب( 
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -3

اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 
 الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -4
  ٠حتديد على اخلرائط  -5

 السابع 

املظاهر البشرية 
لدول جملس 
التعاون لدول 

 اخلليج العربية   

 ٠السكان وأسباب الزايدة السكانية  -١7

اخلصائص املشرتكة لسكان دول - ١8
 ٠اجمللس 

النشاط االقتصادي )الزراعة والثروة  -١9
 الصناعة( -احليوانية النفط والثروة املعدنية 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1ثالث  متوسط  )ف (2أثاني متوسط  ) ف

 هـ١٤٤2- هـ١٤٤١الفاقد التعليمي المتوقع لمحتوى المقرر الدراسي لعام خطة مراجعة 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

 

 

 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1ثالث  متوسط  )ف (2أثاني متوسط  ) ف

رقم  ألسبوعا
 الوحدة

عنوان 
 الوحدة

 رقم الدرس
ذه هلمقياس للحكم على إتقان الطالبات  الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس

 ٠املهارات 

 األول

7 

 
جملس 
التعاون 
لدول 
اخلليج 
 العريب 

 الثامن 
جملس التعاون 
لدول اخلليج 

 العريب  

 ٠إنشاء اجمللس -2٠
 ٠أجهزة اجمللس  -2١
 ٠أهداف اجمللس  -22

 
 

على أن يتم متابعة الفاقد منها خالل 
الفصل الدراسي األول من خالل 

موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 
 ٠مستمر 

 التاسع 
إجنازات جملس 
التعاون لدول 
 اخلليج العربية 

 ٠مناذج من اإلجنازات  -23

 
 العاشر

التحدايت 
واملستقبل جملس 

 التعاون

 ٠العمالة الوافدة -24
 البطالة  -25
 ٠ يالتلوث البيئ -26
 ٠التصحر  -27

ميكن عمل  
حبث أو مقالة 

هلذه املشكالت 
ومناقشتها مع 

 الطالبات(
 

 

 

8  

 

 

العامل العريب 
 واإلسالمي  

 

 احلادي عشر

 
اخلصائص الطبيعية 

 للعامل العريب واإلسالمي 

   ٠املوقع واحلدود  -28 

  ٠أمهية املوقع  -29

  ٠مظاهر السطح -3٠

 ٠املناخ  -3١

اختبارات تشخصية لقياس الفاقد  -١
 التعليمي 

 مهمات أدائية من الطالبات -١
 اختبارات متعددة لقياس درجة اإلتقان  -2
فعيل منصة مدرسيت واستثمارها يف ت -3

اعداد الواجبات املنزلية لقياس إتقان 
 الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -4
 حتديد على اخلرائط-5

الفاقد منها خالل على أن يتم متابعة 
الفصل الدراسي األول من خالل 

موضوعات املقرر اليت هلا ارتباط بشكل 
 ٠مستمر

اخلصائص البشرية  الثاين عشر  
 للعامل العريب واإلسالمي

  املقصود ابلعامل العريب واإلسالمي ـ-32

عوامل توزيع السكان يف العامل العريب  -33
 واإلسالمي 

تركيب السكان يف العامل العريب  -34
 ٠واإلسالمي

  ٠عوامل ترابط العامل العريب اإلسالمي -35
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة /

   عنيزة –الزلفي  - األحساء –المدينة المنورة  

 إدارة اإلشراف التربوي

   قسم الدراسات االجتماعية

 

 

 المادة المراجعةصف  صف الفاقد التعليمي

 الدراسات االجتماعية (1ثالث  متوسط  )ف (2أثاني متوسط  ) ف

 ألسبوعا
رقم 

 الوحدة
عنوان 
 الوحدة

 الدراسي احملتوىيف  املتوقع الفاقد التعليمي عنوان الدرس رقم الدرس
مقياس للحكم على إتقان 

 ٠ذه املهارات هلالطالبات 

 األول
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العامل العريب 
 واإلسالمي

 

 الوحدات السياسية    الثالث عشر

السياسية العربية واإلسالمية يف قارة  الوحدات-١
 أسيا 

 ٠إندونيسيا )أمنوذج (-2
الوحدات السياسية العربية واإلسالمية يف قارة -3

 ٠أفريقيا
 ٠نيجرياي )أمنوذج (-4
 ٠الدول اإلسالمية يف أورواب -5
 ٠ألبانيا )أمنوذج( -6

اختبارات تشخصية لقياس  -١
 الفاقد التعليمي

 الطالباتمهمات أدائية من -2
اختبارات متعددة لقياس  -3

 درجة اإلتقان
فعيل منصة مدرسيت ت -4

واستثمارها يف اعداد الواجبات 
 املنزلية لقياس إتقان الطالبات

 الكرتونيةعمل مسابقات -5
 حتديد على اخلرائط-6

على أن يتم متابعة الفاقد منها 
خالل الفصل الدراسي األول من 

اليت هلا خالل موضوعات املقرر 
 ٠ارتباط بشكل مستمر

 الرابع عشر
التحدايت االقتصادية 

 واالجتماعية

 ٠البطالة  -١
 ٠الفقر  -2
 ٠األمية  -3

ميكن عمل حبث أو مقالة 
هلذه املشكالت ومناقشتها 

 مع الطالبات(

 االقتصاد 9
 النشاط االقتصادي اخلامس عشر

 ٠مفهوم النشاط االقتصادي ومراحله -١
  ٠اإلنتاجية والتنافسية والعالقة بينهما  -2
أبرز القطاعات اإلنتاجية يف وطين اململكة  -3

 ٠العربية السعودية 
السادس 

 عشز
 التنوع االقتصادي

 أهداف التنوع االقتصادي --١
 ٠اجلهود الوطنية لتنويع االقتصاد  -2


