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 دوران األرض  -1

 دوران األرض تابع   -2
 

 

 دوران القمر حول األرض  -  1
تابع دوران القمر حول  -2

 األرض 

 

 الخريطة   -1

 تابع الخريطة   -2

شبه الجزيرة العربية   -1
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 قبلة المسلمين  -  1
   اآلثار -2
  

 آدم ونوح-1
 أولو العزم من الرسل-2
 

 أولو العزم من الرسلتابع -1
 النبي محمد ونشأتهنسب  -2

بعثة النبي محمد صلى - 1
 هللا عليه وسلم 
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 تاريخ الخرائط وتطورها-2
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 تابع السكان  -1
وزيع السكان :العوامل  ت -2

 الطبيعية ،التضاريس والمياه . 

توزيع السكان :العوامل  تابع -1
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 الطبيعية ،المناخ والموارد  

 

توزيع السكان :العوامل  تابع  - 1
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 الثروة الحيوانية -1
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 النفط والمعادن-1
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 الزراعة والرعي-1
الصناعة والتجارة -2 
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الحماية االجتماعية -1
 والصحية 
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 أجهزة األمن -2
 

 أجهزة األمن تابع -1
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 السعودية المملكة العربية  

 وزارة التعليم 

 وكالة التعليم العام  

 جدة  العامة للتعليم بمحافظة  دارةاإل

 بنات  –الشؤون التعليمية 

 إدارة اإلشراف التربوي  

   قسم العلوم االجتماعية والتربية الوطنية

                                                                     
 

 

 

 

 

 (تعليم عام ـ )ه1441للفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي  االبتدائي السادسللصف  الدراسات االجتماعية واملواطنةمقرر 

 

 

 األسبوع السادس  األسبوع الخامس  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول 

 7/   3 ـــ 29/6    6/ 26ـــ  22 6/   19  ـــ  15 6/   12 ـــ   8 6/   5 ـــ   1   5/   28  ـــ  24

 التهيئة واالستعداد-1
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 عبدالرحمن بن فيصل آل سعود 
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عبدالرحمن بن فيصل آل  
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 المشاركة المجتمعية 
 مراجعة عامة 
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