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 هـ25/06/1444  التاريخ:                                  التوقيع:                          عبدهللا بن ناصر البكران  االسم:   

 

 

 

مسارات-الثانوية المرحلة: :الصف  السنة األولى  
 المشتركة

 الدراسات االجتماعية المادة:
 عدد الحصص

األسبوعفي   5 

 ات المحتوىموضوع األسبوع

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

 إلى
 - هـ24/8/1444
 م16/3/2023

 : المملكة العربية السعودية والعالمالوحدة األولى

 مقومات الدولة القوية والمؤثرة الدرس األول:

 الحضارية، السياسية، الدينية، االقتصادية
 السياحية، الوطنيةالتقنية، العسكرية، 

 المملكة العربية السعودية األسس والمقومات الدرس الثاني:

 المقومات الجغرافية الدينية، المقومات: المقومات - المبادئ والثوابت
 ، المقومات السياسية، المقومات االقتصاديةالمقومات الوطنية

 االجتماعيةالمقومات السياحية، المقومات الحضارية، المقومات 

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

 إلى
  -  هـ1/9/1444

 م23/3/2023

 أنشطة تفاعلية للدرسين األول والثاني
 المملكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالث:

 مبادرات المملكة لحل القضايا العربية، دعم المملكة لقضية فلسطين: الملك عبدالعزيز
 دعم المملكة لقضية فلسطين: الملك عبدالعزيز-تابع

 دعم المملكة لقضية فلسطين: الملك سعود والملك فيصل
 دعم المملكة لقضية فلسطين: الملك خالد والملك فهد والملك عبدهللا

 (3األسبوع )
 -   هـ4/9/1444

 م26/3/2023
 إلى

  -  هـ8/9/1444
 م30/3/2023

 المملكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالث:-تابع

 دعم المملكة لقضية فلسطين: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

 القضية اللبنانية

 الدفاع عن مصر ودعم تنميتها

 دعم استقالل الجزائر

 للدرس الثالث أنشطة تفاعلية

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

 إلى
 -    هـ15/9/1444

 م6/4/2023

 العربية والمنظماتالمملكة العربية السعودية  :الرابعالدرس 

 دعم تأسيس جامعة الدول العربية

 دعم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 س مجلس التعاون لدول الخليج العربيةس  أ

 العربية السعودية والقضايا اإلسالمية المملكة الخامس:الدرس 

 أفغانستانقضية 

 قضية البوسنة والهرسك

 أنشطة تفاعلية للدرسين الربع والخامس

 هـ1444 للعام الدراسي الثالثفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
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 (5األسبوع )
 -    هـ18/9/1444

 م9/4/2023
 إلى

   -   هـ22/9/1444
 م13/4/2023

 

 المملكة العربية السعودية والقضايا الدولية الدرس السادس:

 حركة عدم االنحياز

 الحرب على اإلرهاب

 العسكري لمحاربة اإلرهابالتحالف اإلسالمي 

 المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(

 مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 

 األولى وتقويم الوحدةللدرس السادس أنشطة تفاعلية 

 (6األسبوع )
     هـ6/10/1444

 م26/4/2023
 إلى 

  -  هـ7/10/1444
 م27/4/2023

 إجازة عيد الفطر

 

 

 

 

 الوحدة الثانية: األحداث العالمية المؤثرة في العالم

 الكشوف الجغرافية الدرس السابع:

 الكشوف الجغرافية دوافع -الكشوف الجغرافية  أنواع

 أبرز الكشوف الجغرافية

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

 إلى 
  -  هـ14/10/1444

 م4/5/2023

 الكشوف الجغرافية الدرس السابع:-تابع

 نتائج الكشوف الجغرافية

 طريق البخور

 الحرب العالمية األولى الدرس الثامن:

 العالمية األولىبيل الحرب ق   في العالم الوضع السياسي

 العالمية األولى أسباب الحرب

 وأثارها العالمية األولى نتائج الحرب

 موقف المملكة من الحرب العالمية األولى

  السابع والثامنأنشطة تفاعلية للدرسين 

 (8األسبوع )
 -   هـ17/10/1444

 م7/5/2023
 إلى

  - هـ21/10/1444
 م11/5/2023

 

 الحرب العالمية الثانية الدرس التاسع:

 الوضع السياسي في العالم ق بيل الحرب العالمية الثانية

 أسباب الحرب العالمية الثانية

 الثانيةمراحل الحرب العالمية 

 نتائج الحرب العالمية الثانية وآثارها

 موقف المملكة من الحرب العالمية الثانية 

 زعماء دول الحلفاء يجتمعان بالملك عبدالعزيز

 وتقويم الوحدة الثانية للدرس التاسع أنشطة تفاعلية
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 (9األسبوع )
 

 -  هـ24/10/1444
 م14/5/2023

 إلى
 -  هـ28/10/1444

 م18/5/2023
 

 الوحدة الثالثة: القوى العالمية

 األمريكية الواليات المتحدة الدرس العاشر:

 الخصائص الطبيعية –نشأة الواليات المتحدة األمريكية 

 االقتصاد- الخصائص البشرية للواليات المتحدة األمريكية
 االتحاد األوروبي الدرس الحادي عشر:

 أهدافه الرئيسة –أعضائه ومرتكزاته  –تاريخ نشأة االتحاد األوروبي 

 االقتصاد - الخصائص الطبيعية والخصائص البشرية لالتحاد األوروبي

 أنشطة تفاعلية للدرسين العاشر والحادي عشر

 (10األسبوع )
 

 -   هـ1/11/1444
 م21/5/2023

 إلى
  -   هـ5/11/1444

 م25/5/2023

 

 

 روسيا االتحادية الدرس الثاني عشر:

  تاريخ روسيا االتحادية

 االتحادية الطبيعية لروسياالخصائص 

 االقتصاد - الخصائص البشرية لروسيا االتحادية

 

 الصين الدرس الثالث عشر:

 نشأة الصين الحديثة ومكوناتها وامتدادها الجغرافي

 االقتصاد - الخصائص الطبيعية والخصائص البشرية للصين

 (11األسبوع )
 -    هـ8/11/1444

 م28/5/2023
 إلى

    هـ12/11/1444
 م1/6/2023

إجازة مطولة: األحد 
 واالثنين

 

 

 

 الثالثة وتقويم الوحدة أنشطة تفاعلية للدرسين الثاني عشر والثالث عشر

 

 : المنظمات العربية واإلسالمية والدوليةالوحدة الرابعة

 جامعة الدول العربية الدرس الرابع عشر:

 أهدافها  –نشأتها 

 قمة القدس –الدول األعضاء  –مقرها  –أجهزة جامعة الدول العربية 

 (12األسبوع )
 

 -   هـ15/11/1444
 م4/6/2023

 إلى
  -  هـ19/11/1444

 م8/6/2023

 رابطة العالم اإلسالمي الدرس الخامس عشر:

 هيئات الرابطة ومجالسها –مقرها  –أهدافها  –نشأتها  – رابطةالالتعريف ب

 منظمة التعاون اإلسالمي الدرس السادس عشر:

 الدول األعضاء  –تأسيسها    –التعريف بالمنظمة ومقرها 
 األجهزة الرئيسة لمنظمة التعاون اإلسالمي – منظمة التعاون اإلسالمي أهدافها

 منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(الدرس السابع عشر: 

 الدول األعضاء –مقرها  –أهداف  –نشأتها 
 الهيكل التنظيمي لمنظمة أوبك –دور منظمة أوبك في االقتصاد العالمي 
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 (13األسبوع )
   - هـ22/11/1444

 م11/6/2023

 إلى
  -  هـ26/11/1444

 م15/6/2023

 

 األمم المتحدةهيئة  الدرس الثامن عشر:

 الدول األعضاء –أجهزتها  –أهدافها  –نشأتها 

 (G20مجموعة العشرين ) الدرس التاسع عشر:

 أبرز منجزاتها  –أهدافها  –نشأتها 

 مجموعة العشرينأعضاء  –في الرياض مجموعة العشرين اجتماع  –مجموعة العشرين رئاسة 

 أنشطة تفاعلية للدروس )الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر(

 عشر والتاسع عشر( وتقويم الوحدة الرابعةأنشطة تفاعلية للدروس )الثامن 

 (14األسبوع )
 -  هـ29/11/1444

 م18/6/2023
 إلى

 -   هـ4/12/1444
 م22/6/2023

 اختبارات الفصل الدراسي الثالث


