
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6social                   

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

    

                  https://www.almanahj.com/sa/6social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 األسبوع األول 
 هـ   1441/  1/  2
 هـ    1441/   1/  6إلى 

 األسبوع الثاني
 هـ   1441/  1/  9
 هـ  1441/  1/  13إلى 

 األسبوع الثالث
 هـ   1441/   1/   16
 هـ  1441/  1/  20إلى 

 األسبوع الرابع 
 هـ   1441/   1/   23
 هـ  1441/  1/  27إلى 

 األسبوع الخامس
 هـ   1441/   1/   30
 هـ   1441/   2/  4إلى 

 )الوحدة األولى( 
 الجزيرة العربية نبذة مختصرة عن شبه 

 

 
/ عرض مختصر للدولتين السعوديتين  1

 األولى والثانية. 
 

 
/ اإلمام سعود بن عبدالعزيز و  1

 اإلمام عبدهللا بن سعود رحمه هللا 
 / الدولة السعودية الثانية. 2

 

 /الشيخ محمد بن عبدالوهاب 1
 رحمه هللا

 رحمه هللا   / اإلمام محمد بن سعود2

 رحمه هللا  عبدهللا/ اإلمام تركي بن 1
 

 /تقويم الوحدة 2
 
 

 األسبوع السادس 
 هـ   1441/   2/  7
 هـ  1441/  2/  11إلى 

 األسبوع السابع 
 هـ   1441/   2/  14
 هـ  1441/  2/  18إلى 

 األسبوع الثامن 
 هـ   1441/   2/  21
 هـ  1441/  2/  25إلى 

 األسبوع التاسع 
 هـ   1441/   2/  28
 هـ  1441/  3/  3إلى 

 األسبوع العاشر 
 هـ   1441/   3/  6
 هـ  1441/  3/  10إلى 

 )الوحدة الثانية( /
/الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال  1

 رحمه هللا   سعود
 /مراحل توحيد وطني 2

 /جهود الملك عبدالعزيز في توحيد البالد. 1
 /ضم الحجاز..جازان. 2

 .تسمية البالد بالمملكة العربية السعودية 

ألبرز إنجازات الملك  /عرض مختصر 1
 عبدالعزيز الحضارية 

 /تابع 2

 ملوك وطني بعد الملك عب العزيز. /
 

 /الملك فيصل رحمه هللا 2

 الملك خالد رحمه هللا /
/خادم الحرمين الشريفين الملك فهد   2

 رحمه هللا

 األسبوع الحادي عشر 
 هـ   1441/   3/  13
 هـ  1441/  3/  17إلى 

 األسبوع الثاني عشر 
 هـ   1441/   3/  20
 هـ  1441/  3/  24إلى 

 األسبوع الثالث عشر 
 هـ   1441/   3/  27
 هـ  1441/  4/  1إلى 

 األسبوع الرابع عشر 
 هـ   1441/   4/  4
 هـ  1441/  4/  8إلى 

 األسبوع الخامس عشر 
 هـ   1441/   4/  11
 هـ   1441/  4/  15إلى 

الحرمين الشريفين الملك عبدهللا   خادم /
 حفظه هللا

 /تقويم الوحدة 2

 
 )الوحدة الثالثة(  1

 أرض وطني 
 /موقع وطني 1
 /مساحة وطني 2

 

 تضاريس وطني /
 /تابع 2

 / مناخ وطني 1
 /تقويم الوحدة 2

 )الوحدة الرابعة( 
 مناطق وطني 

 / مناطق وطني 1
 / تقويم الوحدة 2

 األسبوع السادس عشر  
 هـ   1441/   4/  18
 هـ   1441/  4/  22إلى 

 عشر   سابع األسبوع ال
 هـ   1441/   4/  25
 هـ   1441/  4/  29إلى 

 بداية إجازة نهاية العام 
   

 هـ   1441/   5/  7
 

 هـ  1441/  5/  24إلى 

 :  المعلم 
 

 : مشرف المادة  
 

 مدير المدرسة : 
 

   الدراسي األولاختبارات الفصل 
 

 
   www.arabia2.com/vb    موقع : تو عرب                                                                                                                                           @ summer_clodاعداد و تصميم : تلغرام   

 اعداد و تصميم : سحابة صيف                                                                                                                                                                                                                               

 االبتدائي  لسادسا هـ   الصف : 1442/   1441للعام   الفصل االول جتماعيةالتربية االتوزيع منهج : 
  


