


 

 دراسات اجتماعية   املادة:  الرابع  الصف:  ابتدائي  املرحلة: 

 عنوان الوحدة  رقم الوحدة   األسبوع 
رقم  

 الدرس 
 عنوان الدرس 

 ( 1األسبوع ) 

 م4/12/2022 -هـ 10/5/1444

 إلى 

 م8/12/2022 -هـ 14/5/1444

 االقتصاد الرابعة 

الرابع  

 عشر 

 

 مفهوم االقتصاد 

 )النشاط االقتصادي ( 

 تابع مفهوم االقتصاد 

 )السلع ، اإلنتاج ( 

 ( 2األسبوع ) 

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444

 إلى 

 م15/12/2022  -هـ  21/5/1444

الخامس  

 عشر 

 

 املوارد واالستهالك 

 الطاقة ( )املوارد، 

 املوارد واالستهالك تابع   

االدخار، ترشيد   املستهلك، )املنتج،  

 االستهالك( 

 ( 3األسبوع ) 

 م18/12/2022 -هـ   24/5/1444

 إلى 

 م22/12/2022  -هـ  28/5/1444

 إجازة مطولة: األحد 

السادس  

 عشر 

 

 التبادل التجاري 

شراء السلع قديما    التجاري، )التبادل

 وحديثا( 

 تابع التبادل التجاري 

تقويم  + وفوائده( التجاري  )التبادل

 الوحدة

 ( 4األسبوع ) 

 م 25/12/2022 -هـ  1/6/1444

 إلى 

 م29/12/2022 -هـ    5/6/1444
 

 األرض والخريطة الخامسة 

السابع  

 عشر 

 

 األرض 

 ) األرض ( 

 تابع األرض

 األرض (  ) شكل

 ( 5األسبوع ) 

 م 1/1/2023 -هـ    8/6/1444

 إلى 

 م 5/1/2023   -هـ   12/6/1444

 

 

الثامن  

 عشر 

 

 

 

 

 

 

 

 أشكال سطح األرض 

 ) سطح األرض ( 

 تابع أشكال سطح األرض 

األشكال الطبيعية على سطح األرض  

 )الجبل ، الهضبة ، السهل ، الواحة ( 

 ( 6األسبوع ) 

 م8/1/2023هـ     15/6/1444

 إلى  

 م 12/1/2023  -هـ  19/6/1444

 ض تابع أشكال سطح األر 

 األشكال الطبيعية على سطح األرض  

، الصحراء ، الجزيرة ، شبه   )الوادي

 الجزيرة ( 

 هـ1444توزيع املحتوى الدراس ي على األسابيع في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 

 



 

التاسع  

 عشر 

 

 دوران األرض 

 األرض (  )حركات

 ( 7األسبوع ) 

 م 15/1/2023 -هـ   22/6/1444

 إلى 

 م 19/1/2023  -هـ 26/6/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 األرض  دورانتابع 

 ) أهمية تنوع الفصول األربعة ( 

 لعشرون ا

 

 دوران القمر حول األرض 

 ) القمر ( 

 ( 8األسبوع ) 

 م 22/1/2023 -هـ  29/6/1444

 إلى 

 م 26/1/2023 -هـ  4/7/1444
 

 تابع دوران القمر حول األرض 

 القمر ( ) كسوف الشمس ، خسوف 

  الحادي

 والعشرون 

 الخريطة

 )الخريطة ( 

 ( 9األسبوع ) 

 م29/1/2023 -هـ   7/7/1444

 إلى 

 م 2/2/2023  -هـ   11/7/1444

 تابع الخريطة

 )عناصر الخريطة ( 

 تابع الخريطة

افية (     +) نظم املعلومات الجغر

 تقويم الوحدة 

 ( 10األسبوع ) 

 م 5/2/2023 - هـ    14/7/1444

 إلى 

 م9/2/2023هـ    18/7/1444

 

 

 

 

 السادسة 

 

 

 

 

 املواطنة املسؤولة 

 الثاني

 والعشرون 

 األسرة واملجتمع 

 )األسرة ( 

 األسرة واملجتمع تابع 

 )املدرسة تشبه األسرة( 

 ( 11األسبوع ) 

 م 12/2/2023 -هـ   21/7/1444

 إلى 

 م 16/2/2023  -هـ  25/7/1444
 

  الثالث

 والعشرون 

 الحقوق واملسؤوليات 

 )الحقوق ، املسؤولية ( 

 الحقوق واملسؤوليات تابع 

 )املواطن الصالح( 

 ( 12األسبوع ) 

 م 19/2/2023   -هـ 28/7/1444

 إلى 

 م23/2/2023  -هـ  3/8/1444

إجازة يوم التأسيس: األربعاء  

 والخميس 

الرابع  

 والعشرون 

 العمل الجماعي 

 الجماعي ( )العمل 

 تابع العمل الجماعي 

  +)عوامل نجاح العمل الجماعي( 

 تقويم الوحدة 

 ( 13األسبوع ) 

 االختبارات 

 م 26/2/2023 -هـ  6/8/1444

 إلى 

 م2/3/2023 -هـ   10/8/1444

ــار  ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  اختبـــــ



 

 

 

 4األسبوع  3األسبوع  2األسبوع  1األسبوع 
 االحد 

10/5 
 الوحدة الرابعة 

 الرابع عشرالدرس 

 مفهوم االقتصاد 

 االحد 
 الخامس عشر الدرس 17/5

املوارد واالستهالك

 االحد 
24/5

 االحد 
1 /6

 الخامسةالوحدة 

 عشر السابعالدرس 

األرض
 االثنين 

11/5 

 االثنين 
18/5

 االثنين 
 عشر السادس الدرس 25/5

التبادل التجاري 

 االثنين 
2 /6

 الثالثاء 
 تابع   12/5

 الرابع عشر الدرس 

 مفهوم االقتصاد

 الثالثاء 
 تابع  19/5

 الخامس عشر الدرس 

املوارد واالستهالك

 الثالثاء 
26/5

 الثالثاء 
 تابع  6/ 3

 عشر السابعالدرس 

األرض

 األربعاء 
13/5 

 األربعاء 
20/5

 األربعاء 
27/5

 تابع  

 السادس عشر الدرس 

التبادل التجاري 

 األربعاء 
4 /6

 الخميس 
14/5 

 الخميس 
21/5

 الخميس 
28/5

 الخميس 
5 /6

 8األسبوع  7األسبوع  6األسبوع  5األسبوع 
 االحد 

 عشر الثامنالدرس 6/ 8

األرضاشكال سطح 

 االحد 
 عشر سعالتاالدرس 15/6

األرض دوران

 االحد 
22/6

 االحد 
29/6

 تابع

 العشرون الدرس 

دوران القمر حول  

االرض

 االثنين 
9 /6

 االثنين 
16/6

 االثنين 
23/6

 االثنين 
1 /7

 الثالثاء 
 ابع  ت10/6

 عشر الثامنالدرس 

األرضاشكال سطح 

 الثالثاء 
 تابع  17/6

 عشر سعالتاالدرس 

األرض دوران

 الثالثاء 
 العشرون الدرس 24/6

دوران القمر حول  

االرض

 الثالثاء 
الحادي الدرس 7/ 2

 العشرونو 

الخريطة

 األربعاء 
11/6

 األربعاء 
18/6

 األربعاء 
25/6

 األربعاء 
3 /7

 الخميس 
12/6

 الخميس 
19/6

 الخميس 
26/6

 الخميس 
4 /7

 12األسبوع  11األسبوع  10األسبوع  9األسبوع 
 االحد 

7 /7
 تابع  

 العشرونو  الحاديالدرس 

الخريطة

 االحد 
14/7

 تابع  

 العشرون و الثاني الدرس 

رة واملجتمعاألس

 االحد 
21/7

 تابع  

 العشرون و  الثالثالدرس 

الحقوق واملسؤوليات 

 االحد 
 تابع 28/7

 العشرون و  الرابع الدرس 

العمل الجماعي 

 االثنين 
8 /7

 االثنين 
15/7

 االثنين 
22/7

 االثنين 
29/7

 الثالثاء 
9 /7

 الخامسةالوحدة 

 العشرون و الثاني الدرس 

رة واملجتمعاألس

 الثالثاء 
16/7

 العشرونو  الثالثالدرس 

الحقوق واملسؤوليات 

 الثالثاء 
23/7

 العشرون و  الرابع الدرس 

العمل الجماعي 

 الثالثاء 
1 /8

 األربعاء 
10/7

 األربعاء 
17/7

 األربعاء 
24/7

 األربعاء 
2 /8

 الخميس 
11/7

 الخميس 
18/7

 الخميس 
25/7

 الخميس 
3 /8

 13األسبوع 
 االحد 

6/8

 االثنين
7/8

 الثالثاء 
9/8

 األربعاء 
10/8

 الخميس
11/8

مقرر الدراسات االجتماعية توزيع  

 الفصل الدراسي الثاني -1444هـ                                  الصف الرابع االبتدائي

تستقيم حياتك  وعقلك.. كيوازن بين قلبك   

 من قلبك عل
ً
ى عقلك فيلين ضع قليال  

فيستقيم.يال من عقلك على قلبك ضع قلو  

 قناة خبرتنا علم نافع  



 


