
https://www.mnhaji.com/
https://www.mnhaji.com/apple/
https://www.mnhaji.com/play.google/
https://www.mnhaji.com/huawei/


 

 هـ25/6/1444 التاريخ:                            التوقيع:                          االسم:    عبدهللا بن ناصر البكران

 

 

 

:الصف المتوسطة المرحلة: الدراسات  المادة: األول 
 االجتماعية

في األسبوع الحصص عدد  3 

 ات المحتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )
 م12/3/2023 - هـ20/8/1444

 إلى
 م16/3/2023 - هـ24/8/1444

 الوحدة السادسة: الهوية الشخصية
 الدرس الرابع والعشرون: الهوية الذاتية

 اختالف المظاهر واألشكال –النمو 

 الهوية الذاتية

 + تقويم الدرس (190-189)نشاط تفاعلي في الصفحتين 

 (2األسبوع )
 م19/3/2023   -هـ27/8/1444

 إلى
 م23/3/2023  -  هـ1/9/1444

 الدرس الخامس والعشرون: التنمية الذاتية
 التعلم(.-اإليجابية-الطموح-أساليب التنمية الذاتية: )المسؤولية –مفهوم التنمية الذاتية 

 التخطيط لألعمال(.-تنمية القدرات-اختيار األصدقاءتابع أساليب التنمية الذاتية: )حسن 
 فوائد التنمية الذاتية للفرد

 ( + تقويم الدرس195-194نشاط تفاعلي في الصفحتين )

 (3األسبوع )
 م26/3/2023 -   هـ4/9/1444

 إلى
 م30/3/2023  -  هـ8/9/1444

 الدرس السادس والعشرون: التفاعل االجتماعي
 التفاعل االجتماعي داخل المجتمع -المدرسة االجتماعي داخل  التفاعل-االجتماعي داخل األسرة التفاعل  –مفهومه 

 فوائد التفاعل االجتماعي وأهميته –األقران  –الصداقة 

 ( + تقويم الوحدة السادسة200-198نشاط تفاعلي في الصفحة )

 (4األسبوع )
 م2/4/2023 -  هـ11/9/1444

 إلى
 م6/4/2023 -    هـ15/9/1444

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

 األمن الوطني

 نتائج األمن

 ( + تقويم الدرس209نشاط تفاعلي في الصفحتين )

 (5األسبوع )
 م9/4/2023 -    هـ18/9/1444

 إلى
 م13/4/2023   -   هـ22/9/1444

 ركائز األمن الوطنيالدرس الثامن والعشرون: 
 األفراد-المؤسسات  –الحاكم  –الدين 

 االقتصاد  –الوحدة  –العدل  –الهوية 

 ( + تقويم الدرس214نشاط تفاعلي في الصفحة )

 (6األسبوع )
 م26/4/2023     هـ6/10/1444

 إلى 
 م27/4/2023  -  هـ7/10/1444

 إجازة عيد الفطر

 

 

 

 الوحدة السادسة دروسمراجعة 

 الوحدة السابعة ( من28-27الدرسين )مراجعة 

 (7األسبوع )
 م30/4/2023     هـ10/10/1444

 إلى 
 م4/5/2023  -  هـ14/10/1444

 الدرس التاسع والعشرون: مجاالت األمن الوطني
 األمن االجتماعي –المجاالت: األمن الفكري 

 األمن المعلوماتي –األمن االقتصادي تابع المجاالت: 

 ( + تقويم الدرس221-220-219نشاط تفاعلي في الصفحات)

  هـ1444 للعام الدراسي الثالثفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 "عامتعليم "

 "الفصل الدراسي الثالث"
 ع 
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 (8األسبوع )
 م7/5/2023 -   هـ17/10/1444

 إلى
 م11/5/2023  - هـ21/10/1444

 

 الدرس الثالثون: مؤسسات األمن الوطني
 وزارة الداخلية –المؤسسات: وزارة الدفاع 

 رئاسة أمن الدولة  –تابع المؤسسات: وزارة الحرس الوطني 
 المحافظة على معلومات الوطن

 ( + تقويم الدرس229 – 224نشاط تفاعلي في الصفحتين )

 (9األسبوع )
 

 م14/5/2023 -  هـ24/10/1444
 إلى

 م18/5/2023 -  هـ28/10/1444
 

 الدرس الحادي والثالثون: المواطن واألمن الوطني
 المواطنة

 الوطنيواجبات المواطن لتحقيق األمن 

 ( + تقويم الوحدة234-233-232نشاط تفاعلي في الصفحات)

 (10األسبوع )
 

 م21/5/2023 -   هـ1/11/1444
 إلى

 م25/5/2023  -   هـ5/11/1444

 

 الوحدة الثامنة: الحوار
 الدرس الثاني والثالثون: مفهوم الحوار وأهميته

 الحوار في الثقافة اإلسالمية – مفهوم الحوار

 فوائد الحوار –أهمية الحوار 

 ( + تقويم الدرس242- 241نشاط تفاعلي في الصفحتين )

 (11األسبوع )
 م28/5/2023 -    هـ8/11/1444

 إلى
 م1/6/2023    هـ12/11/1444

 إجازة مطولة: األحد واالثنين

 

 

 

 الدرس الثالث والثالثون: أركان الحوار
 أسس الحوار –أركان الحوار 

 أهمية االحترام في الحوار –عبارات الحوار المناسبة ومنطلقاته 

 ( + تقويم الدرس246 - 245 – 244نشاط تفاعلي في الصفحتين )

 (12األسبوع )
 

 م4/6/2023 -   هـ15/11/1444
 إلى

 م8/6/2023  -  هـ19/11/1444

 الدرس الرابع والثالثون: آداب الحوار
 (5-4-3-2-1آداب الحوار )

 أساليب الحوار –( 6آداب الحوار) -تابع 
 (250والتقويم صفحة) (249نشاط تفاعلي: الخريطة المفهومية صفحة )

 (13األسبوع )
 م11/6/2023   - هـ22/11/1444

 إلى
 م15/6/2023  -  هـ26/11/1444

 الدرس الخامس والثالثون: الحوار الوطني
 الحوار الوطني –أنواع الحوار 

 عبدالعزيز للحوار الوطنيمركز الملك 

 ( + تقويم الوحدة255-254-253نشاط تفاعلي في الصفحات)

 (14األسبوع )
 م18/6/2023 -  هـ29/11/1444

 إلى
 م22/6/2023 -   هـ4/12/1444

 اختبارات الفصل الدراسي الثالث


