
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/8social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                     

               

                  https://www.almanahj.com/sa/8social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 وحدة الدراسات االجتماعية والمواطنة
 مكتب تعليم الغرب 

   هـ0441/0440لعام  الثاني الفصل الدراسي المتوسط الثانيالصف  والمواطنة خطة توزيع المقرر الدراسي لمادة الدراسات االجتماعية   

 مالحظات  الفصول          التاريخ    اليوم  مواضيع      الوحدة   االسبوع الشهر
2/1 2/2 2/3 2/4 

 
 جماد
 أول

 
 

 
 
1 
 
 

 
 الوحدة 

  (5) 
 األنظمة 

 و   
 اللوائح

 

 تمهيد  -1
 مفهوم األنظمة واللوائح -2
 مجاالت األنظمة واللوائح – 3

      هـ24/5/1441 األحد
      هـ25/5/1441 االثنين
      هـ22/5/1441 الثالثاء
      هـ22/5/1441 االربعاء
      هـ22/5/1441 الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماد
 الثاني

   
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
2 
 

 فوائد األنظمة واللوائح -1
 تقويم الوحدة الخامسة -2
 األقاليم الجغرافية -3

 ) مفهوم اإلقليم + األقاليم التضاريسية(

      هـ1/2/1441 األحد
      هـ2/2/1441 االثنين

 
 
 
 
 
 

 الوحدة 
  (2) 

 الجغرافيا

      هـ3/2/1441 الثالثاء
      هـ4/2/1441 االربعاء
      هـ5/2/1441 الخميس

 
3 

 قاليم المناخيةاأل -1
 األقاليم النباتية -2
 تابع األقاليم النباتية  -3

 ) عوامل جذب السكان (
 

      هـ2/2/1441 األحد
      هـ9/2/1441 االثنين
      هـ11/2/1441 الثالثاء
      هـ11/2/1441 االربعاء
      هـ12/2/1441 الخميس

 
 
4 

 الخريطة الطبوغرافية -1
 مكونات الخريطة الطبوغرافية -2
 تمثيل الظواهر الطبيعية والبشرية على  -3

 الخريطة الطبوغرافية
 

      هـ15/2/1441 األحد
      هـ12/2/1441 االثنين
      هـ12/2/1441 الثالثاء
      هـ12/2/1441 االربعاء
      هـ19/2/1441 الخميس

 
 
5 

 
 
 
 
 

 الوحدة 
  (2) 

 مجلس
 التعاون

 لدول  
 الخليج  

 العربية

 السادسةتقويم الوحدة  -1
 المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون -2

 ) الموقع + المساحة (
 تابع المظاهر الطبيعية لدول  -3

 الدول + مظاهر السطح(                )مجلس التعاون   
 

      هـ22/2/1441 األحد
      هـ23/2/1441 االثنين
      هـ24/2/1441 الثالثاء
      هـ25/2/1441 االربعاء
      هـ22/2/1441 الخميس

 
 
2 

 تابع المظاهر الطبيعية لدول   -1
 ) المناخ (مجلس التعاون   

 المظاهر الطبيعية لدول  تابع -2
                                     (النبات الطبيعي ) مجلس التعاون   

 المظاهر البشرية لدول  -3
                                       (السكان ) مجلس التعاون  

      هـ29/2/1441 األحد
      هـ31/2/1441 االثنين

 
 

 رجب

      هـ1/2/1441 الثالثاء
      هـ2/2/1441 االربعاء
      هـ3/2/1441 الخميس

 
 
 
2 

 المظاهر البشرية لدول  تابع -1
                                       (الزراعة ) مجلس التعاون  

 المظاهر البشرية لدول  تابع  -2
 الثروة الحيوانية +) مجلس التعاون  

                                     (صيد االسماك 
 المظاهر البشرية لدول  تابع  -3

                                   (النفظ + المعادن  ) مجلس التعاون  
 

      هـ2/2/1441 األحد
      هـ2/2/1441 االثنين
      هـ2/2/1441 الثالثاء
      هـ9/2/1441 االربعاء
      هـ11/2/1441 الخميس

 
 
2 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي -1
 إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج  -2
 التحديات والمستقبل لمجلس التعاون -3

      هـ13/2/1441 األحد
      هـ14/2/1441 االثنين
      هـ15/2/1441 الثالثاء
      هـ12/2/1441 االربعاء
      هـ12/2/1441 الخميس

 

 

 



 وحدة الدراسات االجتماعية والمواطنة
 مكتب تعليم الغرب 

 

 مالحظات  الفصول         التاريخ    اليوم  مواضيع             الوحدة  االسبوع الشهر
2/1   2/2 2/3 2/4 

 
 
 
 

 رجب
 
 
 

 
 
   9 

  
 
 
 
   
  

 
 

 الوحدة
 
  (2) 

 العالم 
 العربي

 و  
 االسالمي

 
 
 
 
 
 

 التعاونتابع التحديات والمستقبل لمجلس   -1
 السابعةتقويم الوحدة  -2
الطبيعية للعالم العربي والسالمي الخصائص -3
 

      هـ21/2/1441 األحد
      هـ21/2/1441 االثنين
      هـ22/2/1441 الثالثاء
      هـ23/2/1441 االربعاء
      هـ24/2/1441 الخميس

 
   11 

 الخصائص الطبيعية للعالم العربي  تابع -1
 واالسالمي

 تابع الخصائص الطبيعية للعالم العربي  -2
 واالسالمي

 الخصائص البشرية للعالم العربي  -3
 واالسالمي

 

      هـ22/2/1441 األحد
      هـ22/2/1441 االثنين
      هـ29/2/1441 الثالثاء
      هـ1/2/1441 االربعاء

 
 
 
 
 
 
 

 شعبان
 
 
 
  

 
 
 
 
 

      هـ2/2/1441 الخميس
 

     
11 

 تابع الخصائص البشرية للعالم العربي  -1 
 واالسالمي

 تابع الخصائص البشرية للعالم العربي  -2
 واالسالمي

 الوحدات السياسية -3

      هـ5/2/1441 األحد
      هـ2/2/1441 االثنين
      هـ2/2/1441 الثالثاء
      هـ2/2/1441 االربعاء
      هـ9/2/1441 الخميس

     
12 

 
   

 تابع الوحدات السياسية -1
 الدول العربية واإلسالمية في افريقيا -2
 الدول اإلسالمية في اوروبا -3 

 

      هـ12/2/1441 األحد
      هـ13/2/1441 االثنين
      هـ14/2/1441 الثالثاء
      هـ15/2/1441 االربعاء
      هـ12/2/1441 الخميس

 التحديات االقتصادية والجتماعية -1
 تقويم الوحدة الثامنة -2 

 النشاط القتصادي -3
 

      هـ19/2/1441 األحد
      هـ21/2/1441 االثنين

13  
 الوحدة

 
  (9) 
 

 االقتصاد

      هـ21/2/1441 الثالثاء
      هـ22/2/1441 االربعاء
      هـ23/2/1441 الخميس

 
 

14 

 عالقة التنافسية باالنتاج  -1
 ابرز القطاعات اإلنتاجية في وطني المملكة -2
 الناتج المحلي -3
 

      هـ22/2/1441 األحد
      هـ22/2/1441 االثنين
      هـ22/2/1441 الثالثاء
      هـ29/2/1441 االربعاء
      هـ31/2/1441 الخميس

 
 رمضان

 

 
15 

 التنوع االقتصادي -1
 ابرز جوانب الجهود واإلنجازات الوطنية -2
 تقويم الوحدة التاسعة  -3
 

      هـ3/9/1441 األحد
      هـ4/9/1441 االثنين
      هـ5/9/1441 الثالثاء
      هـ2/9/1441 االربعاء
      هـ2/9/1441 الخميس

 أتوب إليكنسأل هللا تعالى أن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل وأن يجعلنا هداه مهتدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك و
 الروابيمشرفات الدراسات االجتماعية والمواطنة في مكتب تعليم توزيع  -0مالحظة / 

 في مكتب تعليم الغرب الدراسات االجتماعية والمواطنة وتم التعديل من قبل مشرفات 

 هـ01/9/0440تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم األحد الموافق  -2        

                                 


