


 المملكة العربية السعودية    
 وزارة التعليم        

 االدارة العامة للتعليم بجدة 
 مكتب التعليم بالصفا   
 ثانوية عبدهللا بن أنيس  

 هـ 1443توزيع منهج مادة الدراسات االجتماعية )مسارات( الفصل الدراسي الثالث لعام    

  

 موضوع الدرس التاريخ  اليوم  االسبوع 

ل 
ألو

ا
 

 مقومات الدولة القوية والمؤثرة 17/8 األحد

 مقومات الدولة القوية والمؤثرة 18/8 االثنين

 المملكة العربية السعودية : االسس والمقومات  19/8 الثالثاء 

 المملكة العربية السعودية : االسس والمقومات  20/8 االربعاء

 والمقومات المملكة العربية السعودية : االسس  21/8 الخميس 

ي
ان
الث

 

 المملكة العربية السعودية  والقضايا العربية دعم تأسيس جامعة الدول العربية  24/8 األحد

 المملكة العربية السعودية دعم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية  25/8 االثنين

 المملكة العربية السعودية والقضية اللبنانية  26/8 الثالثاء 

 المملكة العربية السعودية والدفاع عن مصر وتنميتها  27/8 االربعاء

 المملكة العربية السعودية ودعم استقالل الجزائر 28/8 الخميس 

ث 
ثال

ال
 

 قضية افغانستان -المملكة العربية السعودية  والقضايا االسالمية  2/9 األحد

 البوسنة والهرسك المملكة العربية السعودية و قضية   3/9 االثنين

 حركة عدم االنحياز  -المملكة العربية السعودية  والقضايا الدولية  4/9 الثالثاء 

 التحالف االسالمي لمحاربة االرهاب-الحرب على االرهاب 5/9 االربعاء

 مركز الملك سلمان لإلغاثة -مركز مكافحة الفكر المتطرف  6/9 الخميس 

بع
را

ال
 

 والجغرافيا  عفلسطين: الموق 9/9 األحد

 الحركة الصهيونية واالنتداب البريطاني  10/9 االثنين

 الحركة الصهيونية واالنتداب البريطاني  11/9 الثالثاء 

 الموقف العربي من الكيان الصهيوني  12/9 االربعاء

 الموقف العربي من الكيان الصهيوني  13/9 الخميس 

س
ام

خ
ال

 
 الكشوف الجغرافية  16/9 األحد

 الكشوف الجغرافية  17/9 االثنين
 الكشوف الجغرافية  18/9 الثالثاء 

 الحرب العالمية األولى 19/9 االربعاء

 الحرب العالمية األولى 20/9 الخميس 

س
اد

س
ال

 

 الحرب العالمية األولى 23/9 األحد

 الحرب العالمية األولى 24/9 االثنين

 25/9 الثالثاء 

 26/9 االربعاء إجازة عيد الفطر المبارك 

 27/9 الخميس 
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 المملكة العربية السعودية   
 وزارة التعليم        

 االدارة العامة للتعليم بجدة 
 مكتب التعليم بالصفا   
 ثانوية عبدهللا بن أنيس   

 هـ 1443)مسارات( الفصل الدراسي الثالث لعام توزيع منهج مادة الدراسات االجتماعية    

 موضوع الدرس التاريخ  اليوم  االسبوع 

بع
سا

ال
 

 الحرب العالمية الثانية  7/10 األحد

 الحرب العالمية الثانية  8/10 االثنين

 الحرب العالمية الثانية  9/10 الثالثاء 

 الواليات المتحدة -القوى العالمية  10/10 االربعاء

 الواليات المتحدة -القوى العالمية  11/10 الخميس 

ن 
ام

الث
 

 االتحاد االوربي  -القوى العالمية  14/10 األحد

 االتحاد االوربي  -القوى العالمية  15/10 االثنين

 روسيا االتحادية  -القوى العالمية  16/10 الثالثاء 

 روسيا االتحادية  -القوى العالمية  17/10 االربعاء

 روسيا االتحادية  -القوى العالمية  18/10 الخميس 

سع
تا
ال

 

 الصين-القوى العالمية  21/10 األحد

 الصين   -القوى العالمية  22/10 االثنين
 الصين   -القوى العالمية  23/10 الثالثاء 

 24/10 االربعاء
 إجازة مطولة 

 25/10 الخميس 

ر
ش
عا

ال
 

 المنظمات العربية واالسالمية  28/10 األحد

 جامعة الدول العربية  29/10 االثنين

 رابطة العالم االسالمي  1/11 الثالثاء 

 رابطة العالم االسالمي  2/11 االربعاء

 التعاون االسالمي منظمة  3/11 الخميس 
ر
ش
ع
ي 

اد
ح
ال

 
 منظمة التعاون االسالمي  6/11 األحد

 منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك(  7/11 االثنين

 منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك(  8/11 الثالثاء 

 هيئة االمم المتحدة  9/11 االربعاء

 G20مجموعة العشرين 10/11 الخميس 

ر
ش
ع
ي 

ان
الث

 

 تقويم مستمر 13/11 األحد

 تقويم مستمر 14/11 االثنين

 تقويم مستمر 15/11 الثالثاء 

 16/11 االربعاء
 إجازة مطولة 

 17/11 الخميس 
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