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 هـ 1444/  4/   9 التاريخ:                                     التوقيع:                               خالد بن عبدهللا الحربي االسم:

 

 دراسات اجتماعية  المادة:  السادس  : الصف االبتدائية  المرحلة: 
في   عدد الحصص 
 األسبوع 

2 

 المحتوى ات موضوع األسبوع 
 ( 1األسبوع )

  -  هـ10/5/1444
 م4/12/2022

 إلى
  -  هـ14/5/1444
 م8/12/2022

 الوحدة الرابعة : المملكة العربية السعودية 
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود  الملكالدرس العاشر :  

 الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعودتابع الدرس العاشر: 

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

 إلى
   -  هـ21/5/1444
 م15/12/2022

 توحيد المملكة العربية السعودية  الدرس الحادي عشر : 

 توحيد المملكة العربية السعودية تابع الدرس الحادي عشر : 

 ( 3األسبوع )
  -   هـ24/5/1444
 م18/12/2022

 إلى
   -  هـ28/5/1444
 م22/12/2022

 إجازة مطولة: األحد

 إجازة مطولة) األحد(

 توحيد المملكة العربية السعوديةتابع الدرس الحادي عشر : 

 توحيد المملكة العربية السعوديةتابع الدرس الحادي عشر : 

 ( 4األسبوع )
  -   هـ1/6/1444

 م25/12/2022
 إلى

  -    هـ5/6/1444
 م29/12/2022

 

 الملك فيصل (   -ملوك المملكة العربية السعودية ) الملك سعود  الدرس الثاني عشر : 

 الملك فيصل (  -ملوك المملكة العربية السعودية ) الملك سعود  تابع الدرس الثاني عشر : 

 ( 5األسبوع )
  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023
 إلى

    -    هـ12/6/1444
 م5/1/2023

الملك عبدهللا    -الملك فهد   -ملوك المملكة العربية السعودية ) الملك خالد  الدرس الثالث عشر : 
) 

 الملك عبدهللا (  -الملك فهد   -ملوك المملكة العربية السعودية ) الملك خالد تابع الدرس الثالث عشر : 

 ( 6األسبوع )
      هـ15/6/1444
 م8/1/2023

 إلى 
   -   هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 الوحدة الخامسة : خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
 : نشأته الدرس الرابع عشر  

 : شخصيته ومواقفه  الدرس الخامس عشر 

 ( 7األسبوع )
  -    هـ22/6/1444

 م15/1/2023
 إلى

   -  هـ26/6/1444
 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 إجازة مطولة ) االحد ، االثنين ( 

 شخصيته ومواقفه تابع الدرس الخامس عشر :  

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 

 التعليم العام + مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
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 ( 8األسبوع )
  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023
 إلى

  -   هـ4/7/1444
 م26/1/2023

 

 إنجازاته الدرس السادس عشر : 

 إنجازاته تابع الدرس السادس عشر : 

 ( 9األسبوع )
  -    هـ7/7/1444

 م29/1/2023
 إلى

   -    هـ11/7/1444
 م2/2/2023

 الوحدة السادسة : رؤية المملكة العربية السعودية  
 2030رؤية المملكة الدرس السابع عشر : 

 2030رؤية المملكة تابع الدرس السابع عشر : 

 ( 10األسبوع )
  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى

     هـ18/7/1444
 م9/2/2023

   2030برامج تحقيق رؤية المملكة الدرس الثامن عشر : 

 2030برامج تحقيق رؤية المملكة تابع الدرس الثامن عشر : 

 ( 11األسبوع )
  -    هـ21/7/1444

 م12/2/2023
 إلى

   -   هـ25/7/1444
 م16/2/2023

 

 برنامج جودة الحياة  الدرس التاسع عشر : 

 برنامج جودة الحياة الدرس التاسع عشر : تابع 

 ( 12األسبوع )
    -  هـ28/7/1444
 م19/2/2023

 إلى
   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023
إجازة يوم التأسيس: األربعاء 

 والخميس 

 برنامج تنمية القدرات البشرية الدرس العشرون :  
 برنامج تنمية القدرات البشرية تابع الدرس العشرون :  

 التأسيس ) األربعاء ، الخميس( إجازة يوم 

 ( 13األسبوع )
 االختبارات 

  -   هـ6/8/1444
 م26/2/2023

 إلى
  -    هـ10/8/1444
 م2/3/2023

 االختبـــــارات


