


 األول  الفصل الدراسي  –     مسار انساين+حتفيظ قرآن    للصف ه١٤٤٣  العام الدراسي     الدراسات النفسية واالجتماعية مادة   منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 

النفسية   الدارسات لتعريف بمقرر ا ٢١/١  األحد
 ١ إدارة الدوافع والتحكم هبا  ٢/ ١٢  ٢مرحلة املراهقة  ٢/ ٥  نساين ماهية النمو اإل ١/ ٢٨  واالجتماعية

 ٢إدارة الدوافع والتحكم هبا   ٢/ ١٣  مرحلة الرشد  ٢/ ٦  دئ العامة للنمو  املبا ١/ ٢٩  تعريف علم النفس وعلم االجتماع  ١/ ٢٢  االثني 
 أنشطة وتطبيقات  ٢/ ١٤  الشيخوخة مرحلة  ٢/ ٧  العوامل املؤثرة على النمو  ١/ ٣٠  دراسة علم النفس واالجتماع  أهداف ١/ ٢٣  الثالاثء
 إجازة اليوم الوطن  ٢/ ١٥  تطبيقات أنشطة و  ٢/ ٨  مرحلة الطفولة  ٢/ ١  أمهية دراسة علم النفس واالجتماع  ١/ ٢٤  األربعاء 
  ٢/ ١٦  ماهية الدوافع  ٢/ ٩  ١مرحلة املراهقة  ٢/  ٢  جماالت علم النفس واالجتماع  ١/ ٢٥  اخلميس 
 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
 إجازة مطولة   ٣/ ١١   بداعاإل ٣/ ٤   العمليات املسهمة يف التعلم ٢/ ٢٦   التعريف ابالنفعاالت ٢/ ١٩  األحد
  ٣/ ١٢  أنشطة وتطبيقات  ٣/ ٥  أنشطة وتطبيقات  ٢/ ٢٧  وظائف االنفعاالت وتطورها  ٢/ ٢٠  االثني 
 ١ أنواع االضطراابت النفسية ٣/ ١٣  مقوماهتا الصحة النفسية و  ٣/ ٦  التفكي  ٢/ ٢٨  أنشطة وتطبيقات  ٢/ ٢٠  الثالاثء
 ٢أنواع االضطراابت النفسية  ٣/ ١٤  املقومات املعرفية + االجتماعية   ٣/ ٧  أنواع التفكي  ٢/ ٢٩  ١ ماهية التعلم ٢/ ٢١  األربعاء 

 ٣/ ٨  الذكاء  ٣/ ١  ٢ماهية التعلم  ٢/ ٢٢  اخلميس 
التعامل املقومات السلوكية + مقومات 

 مع األزمات 
١خطوات العالج النفسي وأساليبه ٣/ ١٥   

 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
 االختبارات النهائية  ٤/ ٩   مشكلة العمالة املنزلية ٤/ ٢   التوكيدية من منظور إسالمي ٣/ ٢٥  ٢خطوات العالج النفسي وأساليبه ٣/ ١٨  األحد
  ٤/ ١٠  مشكلة املخدرات  ٤/ ٣  أنشطة وتطبيقات  ٣/ ٢٦  أنشطة وتطبيقات  ٣/ ١٩  االثني 
  ٤/ ١١  استخدام اإلنرتنت  إساءةمشكلة  ٤/ ٤    االجتماعيةاملشكالت  ٣/ ٢٧  ١ املهارات النفسية واالجتماعية  ٣/ ٢٠  الثالاثء
  ٤/ ١٢  أنشطة وتطبيقات  ٤/ ٥  مشكلة سوء استخدام الطالق  ٣/ ٢٨  ٢املهارات النفسية واالجتماعية   ٣/ ٢١  األربعاء 
  ٤/ ١٣  مراجعة عامة  ٤/ ٦  إجازة مطولة   ٣/ ٢٩  ضوابط السلوك التوكيدي الفعال  ٣/ ٢٢  اخلميس 
             األسبوع الثالث عشر  
  االختبارات النهائية   ٤/ ١٦  األحد

 إجازة الفصل الدراسي األول أسبوع 
 ٢٠٢١/ ٢٨/١١ه   ٢٣/٤/١٤٤٣
١٢/٢٠٢١/ ٢   - ١٤٤٣/. ٢٧/٤   

 

  
  

 

   
     ٤/ ١٧  االثني 
     ١٨/٤  الثالاثء
     ٤/ ١٩  األربعاء 
     ٤/ ٢٠  اخلميس 

  

 



 

 الثاين .  الفصل الدراسي قرآن ظ مسار انساين+حتفيللصف        ه ١٤٤٣  العام الدراسي  -    مادة الدراسات النفسية واالجتماعية  منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 

النفسية   الدارسات لتعريف بمقرر ا ١/٥  األحد
   ماهية الدوافع ٥/ ٢٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٥/ ١٥  ماهية النمو اإلنساين   ٥/ ٨  واالجتماعية

 ١إدارة الدوافع والتحكم هبا   ٥/ ٢٣    ٢مرحلة املراهقة  ٥/ ١٦  املبادئ العامة للنمو  ٥/ ٩  تعريف علم النفس وعلم االجتماع  ٥/ ٢  االثني 
 ٢إدارة الدوافع والتحكم هبا   ٥/ ٢٤  مرحلة الرشد  ٥/ ١٧  العوامل املؤثرة على النمو  ٥/ ١٠  أهداف دراسة علم النفس واالجتماع  ٥/ ٣  الثالاثء
 أنشطة وتطبيقات  ٥ /٢٥  مرحلة الشيخوخة  ٥/ ١٨  مرحلة الطفولة  ٥/ ١١  أمهية دراسة علم النفس واالجتماع  ٥/ ٤  األربعاء 
     التعريف ابالنفعاالت ٥ /٢٦  أنشطة وتطبيقات  ٥/ ١٩  ١مرحلة املراهقة  ٥/   ١٢  جماالت علم النفس واالجتماع  ٥/ ٥  اخلميس 
 األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس  األسبوع اخلامس   
  اإلبداع ٦/ ٢٠   العمليات املسهمة يف التعلم ٦/ ١٣  الثاين   الدراسي الفصل  منتصف إجازة  ٦/٦   وظائف االنفعاالت وتطورها  ٥/ ٢٩  األحد
 أنشطة وتطبيقات  ٦/ ٢١  أنشطة وتطبيقات  ٦/ ١٤   ٧/٦  أنشطة وتطبيقات  ٥/ ٣٠  االثني 
 الصحة النفسية ومقوماهتا  ٦/ ٢٢  التفكي  ٦/ ١٥   ٨/٦  ١ماهية التعلم  ٦/ ١  الثالاثء
    املقومات املعرفية + االجتماعية ٦/ ٢٣  أنواع التفكي  ٦/ ١٦   ٩/٦  ٢ماهية التعلم  ٦/ ٢  األربعاء 

 ٦/ ٢٤  الذكاء  ٦/ ١٧   / ١٠    الثاين  إجازة منتصف الفصل الدراسي ٦/ ٣  اخلميس 
املقومات السلوكية + مقومات التعامل مع  

 األزمات 
 األسبوع الثاين عشر  األسبوع احلادي عشر   األسبوع العاشر   األسبوع التاسع  
 مشكلة املخدرات  ٧/ ١٩   التوكيدية من منظور إسالمي ٧/ ١٢    ٢خطوات العالج النفسي وأساليبه ٧/ ٥   ١أنواع االضطراابت النفسية  ٦/ ٢٧  األحد
 مشكلة إساءة استخدام اإلنرتنت  ٧/ ٢٠  أنشطة وتطبيقات  ٧/ ١٣  أنشطة وتطبيقات  ٧/ ٦  ٢أنواع االضطراابت النفسية  ٦/ ٢٨  االثني 
 أنشطة وتطبيقات  ٧/ ٢١  املشكالت االجتماعية  ٧/ ١٤  ١املهارات النفسية واالجتماعية   ٧/ ٧  ١خطوات العالج النفسي وأساليبه ٦/ ٢٩  الثالاثء
 إجازة  هناية اسبوع مطولة   ٧/ ٢٢  مشكلة سوء استخدام الطالق  ٧/ ١٥  ٢املهارات النفسية واالجتماعية   ٧/ ٨    مطولة اسبوع هناية  إجازة ٧/ ١  األربعاء 
  ٧/ ٢٣      مشكلة العمالة املنزلية ٧/ ١٦  ضوابط السلوك التوكيدي الفعال  ٧/ ٩   ٧/ ٢  اخلميس 
         األسبوع الثالث عشر  األسبوع الثالث عشر  
 أسبوع   الثاين إجازة الفصل الدراسي   االختبارات النهائية  ٨/ ٣  النهائية  االختبارات ٧/ ٢٦  األحد

 ١٣/٣/٢٠٢٢ه   ١٠/٨/١٤٤٣
١٧/٣/٢٠٢٢   - ١٤٤٣/. ١٤/٨    

  

 

   
    ٨/ ٤   ٧/ ٢٧  االثني 
    ٥/٨   ٧/ ٢٨  الثالاثء
    ٨/ ٦   ٧/ ٢٩  األربعاء 
    ٨/ ٧   ٧/ ٣٠  اخلميس 

 



 

 الثالث   الفصل الدراسي –     مسار انساين+حتفيظ قرآنللصف   ه١٤٤٣  العام الدراسي    - مادة الدراسات النفسية واالجتماعية   منهجتوزيع 
 

 األسبوع الرابع   األسبوع الثالث  األسبوع الثاين  األسبوع األول   اليوم 

التعريف بمقرر الدارسات  ١٧/٨  األحد
   ١إدارة الدوافع والتحكم هبا   ٩/ ٩    ٢مرحلة املراهقة  ٢/٩    ماهية النمو اإلنساين ٨/ ٢٤    النفسية واالجتماعية

 ٢إدارة الدوافع والتحكم هبا   ٩/ ١٠  مرحلة الرشد  ٩/ ٣  املبادئ العامة للنمو  ٨/ ٢٥  تعريف علم النفس وعلم االجتماع  ٨/ ١٨  االثني 
 أنشطة وتطبيقات  ٩/ ١١  مرحلة الشيخوخة  ٤/٩  العوامل املؤثرة على النمو  ٨/ ٢٦  أهداف دراسة علم النفس واالجتماع  ٨/ ١٩  الثالاثء
   التعريف ابالنفعاالت    ٩ /١٢  أنشطة وتطبيقات  ٩/ ٥  مرحلة الطفولة  ٨/ ٢٧  أمهية دراسة علم النفس واالجتماع  ٨/ ٢٠  األربعاء 
 وظائف االنفعاالت وتطورها   ٩ /١٣  ماهية الدوافع  ٩/ ٦  ١مرحلة املراهقة  ٨/   ٢٨  جماالت علم النفس واالجتماع  ٨/ ٢١  اخلميس 
السابعاألسبوع    السادس األسبوع      األسبوع اخلامس     الثامناألسبوع    

 ١٠/ ١٤   الذكاء ١٠/ ٧  التفكي  ٩/ ٢٣   أنشطة وتطبيقات ٩/ ١٦  األحد
املقومات السلوكية + مقومات التعامل مع  

   األزمات
 ١أنواع االضطراابت النفسية  ١٠/ ١٥  اإلبداع  ١٠/ ٨  أنواع التفكي  ٩/ ٢٤  ١ماهية التعلم  ٩/ ١٧  االثني 
 ٢أنواع االضطراابت النفسية  ١٦/١٠  أنشطة وتطبيقات  ١٠/ ٩  إجازة عيد. الفطر املبارك  ٩/ ٢٥  ٢ماهية التعلم  ٩/ ١٨  الثالاثء
 ١خطوات العالج النفسي وأساليبه ١٠/ ١٧  الصحة النفسية ومقوماهتا  ١٠/ ١٠   ٩/ ٢٦  العمليات املسهمة يف التعلم  ٩/ ١٩  األربعاء 
٢ خطوات العالج النفسي وأساليبه ١٠/ ١٨     املقومات املعرفية + االجتماعية ١٠/ ١١   ٢٧/٩  أنشطة وتطبيقات  ٩/ ٢٠  اخلميس   
عشر  الثايناألسبوع    عشر   احلادياألسبوع    العاشر األسبوع    التاسعاألسبوع      
  أنشطة وتطبيقات ١١/ ١٣  املشكالت االجتماعية  ١١/ ٦  ٣املهارات النفسية واالجتماعية  ١٠/ ٢٨   أنشطة وتطبيقات ١٠/ ٢١  األحد
 ٥ -١ات من مراجعة الوحد ١١/ ١٤  مشكلة سوء استخدام الطالق  ١١/ ٧  ١ضوابط السلوك التوكيدي الفعال ١٠/ ٢٩  ١املهارات النفسية واالجتماعية   ١٠/ ٢٢  االثني 
 ٩-٦مراجعة الوحدات من  ١١/ ١٥      مشكلة العمالة املنزلية ١١/ ٨  ٢ضوابط السلوك التوكيدي الفعال ١١/ ١  ٢املهارات النفسية واالجتماعية  ٢٣/١٠  الثالاثء
 إجازة  هناية اسبوع مطولة   ١١/ ١٦  مشكلة املخدرات  ١١/ ٩  التوكيدية من منظور إسالمي ١١/ ٢  إجازة  هناية اسبوع مطولة   ١٠/ ٢٤  األربعاء 
  ١١/ ١٧  مشكلة إساءة استخدام اإلنرتنت  ١١/ ١٠  أنشطة وتطبيقات  ١١/ ٣   ١٠/ ٢٥  اخلميس 
         األسبوع الرابع عشر     عشر  الثالثاألسبوع    
 االختبارات النهائية  ١١ /٢٧  االختبارات النهائية  ١١/ ٢٠  األحد

 

 هناية العام الدراسي  إجازة 
 ٣٠/٦/٢٠٢٢ه   ١٢/١٤٤٣/ ١

   

  ١١ /٢٨   ١١/ ٢١  االثني 
  ١١/ ٢٩   ٢٢/١١  الثالاثء
  ١١ /٣٠   ١١/ ٢٣  األربعاء 
  ١٢ /١   ١١/ ٢٤  اخلميس 



 


