


 

 

 الدراسات االجتماعية  :املادة الثاني الفصل الدراس ي  األول  :الصف املتوسطة  املرحلة:

 موضوعات المحتوى األسبوع
 ( 1األسبوع )

  - هـ10/5/1444
 م 4/12/2022

 إلى
  -هـ 14/5/1444
 م 8/12/2022

 الوحدة الرابعة: العصر النبوي
 الدرس الثالث عشر: شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم

 تابع الدرس الثالث عشر: شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم

 تابع الدرس الثالث عشر: شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم

 ( 2األسبوع )
    -هـ17/5/1444
 م 11/12/2022

 إلى
   -هـ  21/5/1444

 م 15/12/2022

 قبل البعثة  الدرس الرابع عشر: حياة النبي محمد  

 قبل البعثة  تابع الدرس الرابع عشر: حياة النبي محمد  

 قبل البعثة  تابع الدرس الرابع عشر: حياة النبي محمد  

 ( 3األسبوع )
  - هـ   24/5/1444

 م 18/12/2022
 إلى

   -هـ  28/5/1444
 م 22/12/2022

 إجازة مطولة: األحد

 إجازة مطولة: األحد

 والدعوة الدرس الخامس عشر: نزول الوحي  

 تابع الدرس الخامس عشر: نزول الوحي والدعوة 

 تابع الدرس الخامس عشر: نزول الوحي والدعوة 

 ( 4األسبوع )
  -هـ  1/6/1444

 م 25/12/2022
 إلى

  - هـ    5/6/1444
 م 29/12/2022

 

 الدرس السادس عشر: هجرة النبي محمد  

 تابع الدرس السادس عشر: هجرة النبي محمد  

 تابع الدرس السادس عشر: هجرة النبي محمد  

 ( 5األسبوع )
  - هـ    8/6/1444

 م1/1/2023
 إلى

    - هـ   12/6/1444
 م5/1/2023

 الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد  
 الدعوة إلى اإلسالم

 تابع الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد  
 غزوة بدر 

 تابع الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد  
 غزوة أحد 

 ( 6األسبوع )
هـ      15/6/1444
 م8/1/2023

 تابع الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد  
 غزوة الخندق 

 تابع الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد  

 توزيع المحتوى  الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444هـ

  مدارس التعليم  العام
 



 إلى  
   -هـ  19/6/1444

 م 12/1/2023

 فتح مكة

 تابع الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد  
 تابعـ  فتح مكة

 ( 7األسبوع )
  - هـ   22/6/1444

 م 15/1/2023
 إلى

   -هـ 26/6/1444
 م 19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 الدرس الثامن عشر: شمائل النبي محمد  

 تابع الدرس الثامن عشر: شمائل النبي محمد  

 تابع الدرس الثامن عشر: شمائل النبي محمد  

 ( 8األسبوع )
  -هـ  29/6/1444

 م 22/1/2023
 إلى

  -هـ  4/7/1444
 م 26/1/2023

 

 الدرس التاسع عشر: حًجة الوداع ووفـاة النبي محمد  

 تابع الدرس التاسع عشر: حًجة الوداع ووفـاة النبي محمد  

 تابع الدرس التاسع عشر: حًجة الوداع ووفـاة النبي محمد  

 ( 9األسبوع )
  -هـ   7/7/1444

 م 29/1/2023
 إلى

   - هـ   11/7/1444
 م2/2/2023

 الوحدة الخامسة: عصر الخلفـاء الراشدين  
 أخالقهم وخالفتهم الدرس العشرون: الخلفـاء الراشدون   :

 أخالقهم وخالفتهم تابع الدرس العشرون: الخلفـاء الراشدون   :

 أخالقهم وخالفتهم تابع الدرس العشرون: الخلفـاء الراشدون   :

 ( 10األسبوع )
  -هـ    14/7/1444

 م5/2/2023
 إلى

هـ     18/7/1444
 م9/2/2023

 الدرس الحادي والعشرون: أعمال الخلفـاء الراشدين  

 تابع الدرس الحادي والعشرون: أعمال الخلفـاء الراشدين  

 تابع الدرس الحادي والعشرون: أعمال الخلفـاء الراشدين  

 ( 11األسبوع )
  - هـ   21/7/1444

 م 12/2/2023
 إلى

   -هـ  25/7/1444
 م 16/2/2023

 

 في نشر اإلسالم الدرس الثاني والعشرون: جهود الخلفـاء الراشدين  

 في نشر اإلسالم  تابع الدرس الثاني والعشرون: جهود الخلفـاء الراشدين  

 في نشر اإلسالم  تابع الدرس الثاني والعشرون: جهود الخلفـاء الراشدين  

 ( 12األسبوع )
    -هـ 28/7/1444

 م 19/2/2023

 الدرس الثالث والعشرون: المبادئ والقيم اإلسالمية في عصر الخلفـاء الراشدين

 الدرس الثالث والعشرون: المبادئ والقيم اإلسالمية في عصر الخلفـاء الراشدينتابع  



 إلى
   -هـ  3/8/1444

 م 23/2/2023
إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس

 تابع الدرس الثالث والعشرون: المبادئ والقيم اإلسالمية في عصر الخلفـاء الراشدين

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس

 ( 13األسبوع )
 االختبارات 

  -هـ  6/8/1444
 م 26/2/2023

 إلى
  - هـ   10/8/1444

 م2/3/2023

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 

 عبدهللا بن نارص البكران

 

 الدراسات االجتماعية :املادة الثالث  الفصل الدراس ي األول  :الصف املتوسطة  املرحلة:

 موضوعات المحتوى  األسبوع

 ( 1األسبوع )
 م 12/3/2023 - هـ 20/8/1444

 إلى
 م 16/3/2023 - هـ 24/8/1444

 الوحدة السادسة: الهوية الشخصية 
 الدرس الرابع والعشرون: الهوية الذاتية 

 تابع الدرس الرابع والعشرون: الهوية الذاتية 

 والعشرون: الهوية الذاتية تابع الدرس الرابع  

 ( 2األسبوع )
 م 19/3/2023   - هـ27/8/1444

 إلى
 م23/3/2023  - هـ  1/9/1444

 الدرس الخامس والعشرون: التنمية الذاتية 

 تابع الدرس الخامس والعشرون: التنمية الذاتية 

 تابع الدرس الخامس والعشرون: التنمية الذاتية 

 ( 3األسبوع )
 م26/3/2023 - هـ   4/9/1444

 إلى
 م30/3/2023  - هـ  8/9/1444

 الدرس السادس والعشرون: التفـاعل االجتماعي 

 تابع الدرس السادس والعشرون: التفـاعل االجتماعي 

 تابع الدرس السادس والعشرون: التفـاعل االجتماعي 

 ( 4األسبوع )
 م 2/4/2023 - هـ  11/9/1444

 الوحدة السابعة: األمن الوطني 
 الدرس السابع والعشرون: مفهوم األمن الوطني 

 توزيع المحتوى  الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هـ 

  مدارس التعليم  العام
 



 إلى
 تابع الدرس السابع والعشرون: مفهوم األمن الوطني  م6/4/2023 - هـ    15/9/1444

 تابع الدرس السابع والعشرون: مفهوم األمن الوطني 

 ( 5األسبوع )
 م9/4/2023 - هـ    18/9/1444

 إلى
 م13/4/2023   - هـ   22/9/1444

 الدرس الثامن والعشرون: ركائز األمن الوطني 

 تابع الدرس الثامن والعشرون: ركائز األمن الوطني 

 تابع الدرس الثامن والعشرون: ركائز األمن الوطني 

 ( 6األسبوع )
 م30/4/2023هـ     10/10/1444

 إلى  
 م4/5/2023  - هـ  14/10/1444

 التاسع والعشرون: مجاالت األمن الوطنيالدرس  

 تابع الدرس التاسع والعشرون: مجاالت األمن الوطني 

 تابع الدرس التاسع والعشرون: مجاالت األمن الوطني 

 ( 7األسبوع )
 م7/5/2023 - هـ   17/10/1444

 إلى
 م 11/5/2023  - هـ 21/10/1444

 الدرس الثالثون: مؤسسات األمن الوطني 

 الدرس الثالثون: مؤسسات األمن الوطني تابع  

 تابع الدرس الثالثون: مؤسسات األمن الوطني 

 ( 8األسبوع )
 م 14/5/2023 - هـ  24/10/1444

 إلى
 م 18/5/2023 - هـ  28/10/1444

 

 الدرس الحادي والثالثون: المواطن واألمن الوطني 

 تابع الدرس الحادي والثالثون: المواطن واألمن الوطني 

 تابع الدرس الحادي والثالثون: المواطن واألمن الوطني 

 ( 9األسبوع )
 م21/5/2023 - هـ   1/11/1444

 إلى
 م26/5/2023  - هـ   5/11/1444

 

 الوحدة الثامنة: الحوار 
 الدرس الثاني والثالثون: مفهوم الحوار وأهميته 

 تابع الدرس الثاني والثالثون: مفهوم الحوار وأهميته 

 الدرس الثاني والثالثون: مفهوم الحوار وأهميته تابع  

 ( 10األسبوع )
 م28/5/2023 - هـ    8/11/1444

 إلى
 م1/6/2023هـ    12/11/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 الدرس الثالث والثالثون: أركان الحوار

 تابع الدرس الثالث والثالثون: أركان الحوار

 والثالثون: أركان الحوارتابع الدرس الثالث  

 ( 11األسبوع )
 م4/6/2023 - هـ   15/11/1444

 إلى
 م8/6/2023  - هـ  19/11/1444

 الدرس الرابع والثالثون: آداب الحوار 

 تابع الدرس الرابع والثالثون: آداب الحوار 

 تابع الدرس الرابع والثالثون: آداب الحوار 



 ( 12األسبوع )
 م 11/6/2023   - هـ 22/11/1444

 إلى
 م 15/6/2023  - هـ  26/11/1444

 الدرس الخامس والثالثون: الحوار الوطني 

 تابع الدرس الخامس والثالثون: الحوار الوطني 

 تابع الدرس الخامس والثالثون: الحوار الوطني 
 ( 13األسبوع )

 االختبارات
 م 18/6/2023 - هـ  29/11/1444

 إلى
 م22/6/2023 - هـ   4/12/1444

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث 

 عبدهللا بن نارص البكران                                                                                                                                       



 

 

 الدراسات االجتماعية  املادة: الثاني الفصل الدراس ي األول   الصف: املتوسطة  املرحلة: 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

 - هـ10/5/1444

 م 4/12/2022

 إلى 

 - هـ14/5/1444

 م 8/12/2022

 الوحدة الرابعة: العصر النبوي 
 الدرس الثالث عشر: شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم

 تابع الدرس الثالث عشر: شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم

 ( 2األسبوع )

    -هـ17/5/1444

 م 11/12/2022

 إلى 

   -  هـ21/5/1444

 م 15/12/2022

 قبل البعثة  الدرس الرابع عشر: حياة النبي محمد 

 قبل البعثة  تابع الدرس الرابع عشر: حياة النبي محمد 

 ( 3األسبوع )

  -   هـ24/5/1444

 م 18/12/2022

 إلى 

   -  هـ28/5/1444

 م 22/12/2022

 إجازة مطولة: األحد 

 إجازة مطولة: األحد 

 والدعوة الدرس الخامس عشر: نزول الوحي 

 تابع الدرس الخامس عشر: نزول الوحي والدعوة 

 ( 4األسبوع )

  -  هـ1/6/1444

 م 25/12/2022

 إلى 

  -     هـ5/6/1444

  م 29/12/2022

 الدرس السادس عشر: هجرة النبي محمد 

 تابع الدرس السادس عشر: هجرة النبي محمد 

 ( 5األسبوع )

  -     هـ8/6/1444

 م 1/1/2023

 إلى 

    -   هـ12/6/1444

 م 5/1/2023

 الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد 
 الدعوة إلى اإلسالم 

 تابع الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد 
 ـــ غزوة أحد  غزوة بدر

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 تحفيظ القرآن الكريم مدارس 

 



 ( 6األسبوع )

      هـ15/6/1444

 م 8/1/2023

 إلى 

   -  هـ19/6/1444

 م 12/1/2023

 تابع الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد 
 غزوة الخندق

 تابع الدرس السابع عشر: غزوات النبي محمد 
 فتح مكة 

 ( 7األسبوع )

  -   هـ22/6/1444

 م 15/1/2023

 إلى 

   - هـ26/6/1444

 م 19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 الدرس الثامن عشر: شمائل النبي محمد 

 تابع الدرس الثامن عشر: شمائل النبي محمد 

 ( 8األسبوع )

  -  هـ29/6/1444

 م 22/1/2023

 إلى 

  -  هـ4/7/1444

  م 26/1/2023

 الدرس التاسع عشر: حًجة الوداع ووفاة النبي محمد 

 تابع الدرس التاسع عشر: حًجة الوداع ووفاة النبي محمد 

 ( 9األسبوع )

  -   هـ7/7/1444

 م 29/1/2023

 إلى 

   -   هـ11/7/1444

 م 2/2/2023

 الوحدة الخامسة: عصر الخلفاء الراشدين 

 أخالقهم وخالفتهم: الدرس العشرون: الخلفاء الراشدون  

 أخالقهم وخالفتهم : تابع الدرس العشرون: الخلفاء الراشدون  

 ( 10األسبوع )

  -     هـ14/7/1444

 م 5/2/2023

 إلى 

     هـ18/7/1444

 م 9/2/2023

 الدرس الحادي والعشرون: أعمال الخلفاء الراشدين 

 تابع الدرس الحادي والعشرون: أعمال الخلفاء الراشدين 

 ( 11األسبوع )

  -   هـ21/7/1444

 م 12/2/2023

 في نشر اإلسالم الدرس الثاني والعشرون: جهود الخلفاء الراشدين 



  

  عبدهللا بن ناصر البكران                                                                                                                                                  

    

 إلى 

   -  هـ25/7/1444

  م 16/2/2023
 في نشر اإلسالم تابع الدرس الثاني والعشرون: جهود الخلفاء الراشدين 

 ( 12األسبوع )

    - هـ28/7/1444

 م 19/2/2023

 إلى 

   -  هـ3/8/1444

 م 23/2/2023

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  
 والخميس 

 الدرس الثالث والعشرون: المبادئ والقيم اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين

 الدرس الثالث والعشرون: المبادئ والقيم اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين تابع 

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس 

 ( 13األسبوع )

 االختبارات 

  -  هـ6/8/1444

 م 26/2/2023

 إلى 

  -   هـ10/8/1444

 م 2/3/2023

 الثاني  الدراسي اختبار نهاية الفصل


