


 

 

: الصف المتوسطة  المرحلة:  الدراسات   المادة:  الثاني  الفصل الدراسي  الثاني  
 االجتماعية 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

 م4/12/2022 -  هـ10/5/1444

 إلى

 م8/12/2022 -  هـ14/5/1444

 الوحدة الرابعة: أغلفة كوكب األرض
 الدرس العاشر: الغالف الجوي 
 الدرس العاشر: الغالف الجوي 

 العاشر: الغالف الجوي  الدرس-تابع

 ( 2األسبوع )

 م11/12/2022   - هـ17/5/1444

 إلى 
 م15/12/2022  -   هـ21/5/1444

 الدرس الحادي عشر: الطقس والمناخ                                  

 الدرس الثاني عشر: عناصر الطقس والمناخ 

 الدرس الثاني عشر: عناصر الطقس والمناخ -تابع

 ( 3األسبوع )

 م18/12/2022 -    هـ24/5/1444

 إلى

 م22/12/2022  -   هـ28/5/1444

 مطولة: األحد إجازة

 مطولة: األحد إجازة 

 الدرس الثالث عشر: الغالف الصخري 

 الدرس الثالث عشر: الغالف الصخري 

 الدرس الثالث عشر: الغالف الصخري -تابع

 ( 4األسبوع )

 م25/12/2022 -   هـ1/6/1444

 إلى

  م29/12/2022 -    هـ5/6/1444

 األرض الدرس الرابع عشر: العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح 

 الدرس الرابع عشر: العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح األرض-تابع

 الدرس الرابع عشر: العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح األرض-تابع

 ( 5األسبوع )

 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى

 م5/1/2023   -    هـ12/6/1444

 الدرس الخامس عشر: الغالف الحيوي 

 الدرس الخامس عشر: الغالف الحيوي -تابع

 الدرس الخامس عشر: الغالف الحيوي -تابع

 ( 6األسبوع )

 م 8/1/2023     هـ15/6/1444

 إلى 

 م2023/ 12/1  -   هـ19/6/1444

 الدرس السادس عشر: األقاليم الحيوية 

 الدرس السادس عشر: األقاليم الحيوية -تابع

 األقاليم الحيوية الدرس السادس عشر: -تابع

 ( 7األسبوع )

 م2023/ 15/1 -    هـ22/6/1444

 إلى

 م19/1/2023  -  هـ26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 الوحدة الخامسة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 الخليج العربية الدرس السابع عشر: المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول 

 الدرس السابع عشر: المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -تابع

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

 
 



 

 عبدهللا بن ناصر البكران

 

 

 الدرس السابع عشر: المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -تابع

 ( 8األسبوع )

 م22/1/2023 -   هـ29/6/1444

 إلى

  م26/1/2023 -   هـ4/7/1444

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الثامن عشر: المظاهر البشرية 

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الثامن عشر: المظاهر البشرية  -تابع

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الثامن عشر: المظاهر البشرية  -تابع

 ( 9األسبوع )

 م29/1/2023 -    هـ7/7/1444

 إلى

 م2023/ 2/2  -    هـ11/7/1444

 الدرس التاسع عشر: تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية العشرون: إنجازات  الدرس-تابع                  

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس العشرون: إنجازات - تابع                    

 ( 10األسبوع )

 م2023/ 5/2 -    هـ14/7/1444

 إلى

 م 9/2/2023    هـ18/7/1444

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الحادي والعشرون: التحديات والمستقبل ل    

مجلس التعاون لدول الخليج  والمستقبل لالدرس الحادي والعشرون: التحديات -تابع     
 العربية 

مجلس التعاون لدول الخليج  الحادي والعشرون: التحديات والمستقبل ل  الدرس- تابع    
 العربية 

 ( 11األسبوع )

 م2023/ 12/2 -    هـ21/7/1444

 إلى

  م2023/ 16/2  -   هـ25/7/1444

 الوحدة السادسة: األنظمة واللوائح 
 والعشرون: مفهوم األنظمة واللوائحالدرس الثاني 

 الدرس الثالث والعشرون: مجاالت األنظمة واللوائح-تابع

 الدرس الثالث والعشرون: مجاالت األنظمة واللوائح-تابع

 ( 12األسبوع )

 م2023/ 19/2   -  هـ28/7/1444

 إلى

 م23/2/2023  -   هـ3/8/1444

 الخميساألربعاء و: يوم التأسيسإجازة 

 الدرس الرابع والعشرون: فوائد األنظمة واللوائح

 الدرس الرابع والعشرون: فوائد األنظمة واللوائح-تابع

 الدرس الرابع والعشرون: فوائد األنظمة واللوائح-تابع

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس 

 ( 13األسبوع )

 االختبارات 

 م26/2/2023 -   هـ6/8/1444

 إلى

 م2/3/2023 -    هـ10/8/1444

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 



 

 

: الصف المتوسطة  المرحلة:  الدراسات   المادة:  الثاني  الفصل الدراسي  الثاني  
 االجتماعية 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

 م4/12/2022 -  هـ10/5/1444

 إلى

 م8/12/2022 -  هـ14/5/1444

 الوحدة الرابعة: أغلفة كوكب األرض
 الدرس العاشر: الغالف الجوي 
 الدرس العاشر: الغالف الجوي 

 ( 2األسبوع )

 م11/12/2022   - هـ17/5/1444

 إلى 
 م15/12/2022  -   هـ21/5/1444

 الدرس الحادي عشر: الطقس والمناخ                                  

 الدرس الثاني عشر: عناصر الطقس والمناخ 

 ( 3األسبوع )

 م18/12/2022 -    هـ24/5/1444

 إلى

 م22/12/2022  -   هـ28/5/1444

 مطولة: األحد إجازة

 إجازة يوم التأسيس: األربعاء والخميس 

 الغالف الصخري الدرس الثالث عشر: 

 الدرس الثالث عشر: الغالف الصخري 

 ( 4األسبوع )

 م25/12/2022 -   هـ1/6/1444

 إلى

  م29/12/2022 -    هـ5/6/1444

 الدرس الرابع عشر: العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح األرض 

 الدرس الرابع عشر: العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل سطح األرض 

 ( 5األسبوع )

 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إلى

 م5/1/2023   -    هـ12/6/1444

 الدرس الخامس عشر: الغالف الحيوي 

 الدرس الخامس عشر: الغالف الحيوي 

 ( 6األسبوع )

 م 8/1/2023     هـ15/6/1444

 إلى 

 م2023/ 12/1  -   هـ19/6/1444

 الدرس السادس عشر: األقاليم الحيوية 

 السادس عشر: األقاليم الحيوية الدرس 

 ( 7األسبوع )

 م2023/ 15/1 -    هـ22/6/1444

 إلى

 م19/1/2023  -  هـ26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 الوحدة الخامسة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 التعاون لدول الخليج العربية الدرس السابع عشر: المظاهر الطبيعية لدول مجلس  

 الدرس السابع عشر: المظاهر الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 ( 8األسبوع )

 م22/1/2023 -   هـ29/6/1444

 إلى

  م26/1/2023 -   هـ4/7/1444

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الثامن عشر: المظاهر البشرية 

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الثامن عشر: المظاهر البشرية 

 ( 9األسبوع )

 م29/1/2023 -    هـ7/7/1444

 إلى

 م2023/ 2/2  -    هـ11/7/1444

 الدرس التاسع عشر: تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس العشرون: إنجازات                   

 ( 10األسبوع )

 م2023/ 5/2 -    هـ14/7/1444

 إلى

 م 9/2/2023    هـ18/7/1444

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الحادي والعشرون: التحديات والمستقبل ل    

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدرس الحادي والعشرون: التحديات والمستقبل ل    

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

 
 



 

 عبدهللا بن ناصر البكران                                                                                                                           

 

 

 

 ( 11األسبوع )

 م2023/ 12/2 -    هـ21/7/1444

 إلى

  م2023/ 16/2  -   هـ25/7/1444

 الوحدة السادسة: األنظمة واللوائح 
 الدرس الثاني والعشرون: مفهوم األنظمة واللوائح

 والعشرون: مجاالت األنظمة واللوائح الدرس الثالث 

 ( 12األسبوع )

 م2023/ 19/2   -  هـ28/7/1444

 إلى

 م23/2/2023  -   هـ3/8/1444

 الخميساألربعاء و: يوم التأسيسإجازة 

 الدرس الرابع والعشرون: فوائد األنظمة واللوائح

 الدرس الرابع والعشرون: فوائد األنظمة واللوائح

 التأسيس: األربعاء والخميس إجازة يوم 

 ( 13األسبوع )

 االختبارات 

 م26/2/2023 -   هـ6/8/1444

 إلى

 م2/3/2023 -    هـ10/8/1444

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 


