
السادسالصفاالجتماعيةالدراساتمنهجتوزيعخطة
م٢٠١٥م /٢٠١٤الفصل الدراسي االول 

تفعل األنشطة والتدریبات داخل الفصل وجزء یخصص واجب منزلي

تاريخجغرافياالشهر

سبتمبر 
اكتوبر 
م٢٠١٤

:البیئة الزراعیةالوحدة االويل
: البیئات المصریةالدرس التمھیدي

ـــــــــ
الدرس االول : خصائص البیئة 

الزراعیة
ــــــــــ

الدرس الثاني : سكان البیئة الزراعیة

مصر في ظل السیادة -:الوحدة الثالثة
العثمانیة

الدرس االول : مصر تحت الحكم العثماني
ـــــــــــ

مظاھر الحكم العثمانيالدرس الثاني : 

نوفمبر 
م٢٠١٤

الدرس الثالث : االنشطة االقتصادیة 
في البیئة الزراعیة

: البیئة الصناعیةالوحدة الثانية

الدرس األول : العوامل الطبیعیة 
والبشریة الصناعة

ـــــــ
الدرس الثاني : الصناعة والمناطق 

الصناعیة

علي مصرآثار الحكم العثمانيالدرس الثالث : 

: الحملة الفرنسیةالوحدة الرابعة

الدرس االول : االحتالل الفرنسي لمصر 
)م١٧٩٨:١٨٠١(

دیسمبر 
م٢٠١٤

الدرس الثالث : مشكالت البیئة 
الصناعیة وكیفیة التغلب علیھا

مراجعة جغرافیا

الدرس الثاني : مصر تحت االحتالل الفرنسي
ـــــــــ

علي والیا علي مصرالدرس الثالث : محمد 

مراجعة تاریخ

ینایر
مراجعھ عامة وامتحانات الفصل الدراسي االولم٢٠١٥

مدیر المدرسة .................موجھ الماده/ /معلم المادة



السادسالصفاالجتماعيةالدراساتمنهجتوزيعةطخ
م٢٠١٥م /٢٠١٤الفصل الدراسي الثاني 

تفعل األنشطة والتدریبات داخل الفصل وجزء یخصص واجب منزلي

تاريخجغرافياالشهر

فبرایر 
م٢٠١٥

: البیئة الوحدة االويل
الصحراویة

الدرس االول : الخصائص 
درس الالطبیعیة للبیئة الصحراویة

الثاني : الخصائص السكانیة 
للبیئة الصحراویة

بناء الدولة الحدیثة : الوحدة الثالثة
الحدیث المصريوأحداث من التاریخ

والمعاصر
-١٨٠٥(الدرس االول : محمد علي

)م١٨٤٨
الدرس الثاني : الحركة الوطنیة 

ومقاومة االحتالل البریطاني

مارس
م٢٠١٥

الدرس الثالث : االنشطة 
االقتصادیة في البیئة الصحراویة
الدرس الرابع : تنمیة البیئة 

الصحراویة
: البیئة الوحدة الثانية
الساحلیة

الدرس االول : الخصائص 
الطبیعیة للبیئة الساحلیة

الثالثة:تابع الوحدة 
باشا الدرس الثالث : سعد زغلول

م١٩١٩وثورة 
الدرس الرابع : طلعت حرب باشا

ابریل 
م٢٠١٥

الدرس الثاني : الخصائص 
السكانیة للبیئة الساحلیة

االنشطة الموارد والدرس الثالث : 
لبیئة الساحلیةاقتصادیة فياال

التحوالت السیاسیة : الرابعةالوحدة 
مصر واالقتصادیة واالجتماعیة في 

م٢٠١١م : ١٩٥٢خالل الفترة من 
م١٩٥٢یولیو ٢٣الدرس االول : ثورة 

ر( ملحمة الدرس الثاني : حرب اكتوب
م١٩٧٣العبور) 

م٢٠١١ینایر ٢٥الدرس الثالث : ثورة
مایو 
الفصل الدراسي الثانيمراجعة عامة وامتحانات م٢٠١٣

موجھ الماده/ .................             مدیر المدرسة /المادةمعلم 



رابعالالصفاالجتماعيةالدراساتمنهجتوزيعخطة
م٢٠١٥م /٢٠١٤الفصل الدراسي االول 

تفعل األنشطة والتدریبات داخل الفصل وجزء یخصص واجب منزلي

جغرافياالشهر

سبتمبر
م٢٠١٤

و
أكتوبر
م٢٠١٤

: الدراسات االجتماعیة الوحدة االويل
الدرس االول : ماذا نقصد بالدراسات االجتماعیة ؟

الدرس الثاني : الخریطة وكیفیة قراءتھا

: الطبیعة في بلديالوحدة الثانية
ھمیتھأالدرس االول : موقع مصر و

الدرس الثاني : الحدود الجغرافیة لمصر 
الدرس الثالث : سطح مصر 

م٢٠١٤نوفمبر 

بیعي في مصرالدرس الرابع : المناخ والنبات الط
: السكان في بلدي الوحدة الثالثة
نمو السكان في مصرالدرس االول : 
السكان علي خریطة مصرتوزیعالدرس الثاني : 
كثافة السكان في مصرالدرس الثالث : 

م٢٠١٤دیسمبر 

نشأة الحضارة المصریة القدیمة:الرابعةالوحدة
درس تمھیدي:معلومات تاریخیھ

االنسان المصري في الوادياستقرار:األول الدرس 
بین اقالیم مصر القدیمھالوحدة:الدرس الثاني

القدیمةالمصریةالحضارةعوامل قیام الدرس الثالث:

مراجعة عامة امتحانات الفصل الدراسي االولم٢٠١٥ینایر

.................             مدیر المدرسة /موجھ المادة---------------/معلم المادة



الرابعخطة توزيع منهج الدراسات االجتماعية الصف 
م٢٠١٥م / ٢٠١٤الفصل الدراسي الثاني  

تفعل األنشطة والتدریبات داخل الفصل وجزء یخصص واجب منزلي

جغرافياالشهر

فبرایر
م٢٠١٥

ماذا یشتغل السكان في بالدي: الوحدة االويل
الزراعة وتربیة الحیوانالدرس االول : 
الصناعة والتعدین والتجارة الدرس الثاني : 

م٢٠١٥مارس

السیاحةالدرس الثالث : 
في بلدياالنسان والبیئة: الثانيةالوحدة 

التأثیر المتبادل بین االنسان والبیئة الدرس االول : 
دور االنسان في ظھور مشكالت البیئة والتصدي لھا الدرس الثاني : 
شخصیات واحداث من التاریخ الفرعوني: الوحدة الثالثة
شخصیات واحداث من الدولة القدیمة الدرس االول : 

شخصیات واحداث من الدولة الوسطيثاني : الدرس ال

م٢٠١٥ابریل

شخصیات واحداث من الدولة الحدیثةالدرس الثالث : 
مظاھر الحضارة المصریة القدیمة: الوحدة الرابعة 

نظام الحكمالدرس األول : 
الحیاة الدینیةالدرس الثاني : 
لحیاة االجتماعیة الدرس الثالث: 

االقتصادیةالحیاة الدرس الرابع : 

الثانيمراجعة عامة امتحانات الفصل الدراسي م٢٠١٥مایو

موجھ المادة / .................             مدیر المدرسة --------------معلم المادة/ 



خطة توزيع منهج الدراسات االجتماعية الصف اخلامس
م٢٠١٥م / ٢٠١٤الفصل الدراسي االول 

تفعل األنشطة والتدریبات داخل الفصل وجزء یخصص واجب منزلي

جغرافياالشهر

سبتمبر
م٢٠١٤

و
أكتوبر
م٢٠١٤

الموارد الطبیعیة في مصر : الوحدة االويل
أنواع المواردالدرس االول : 
الموارد المعدنیةالدرس الثاني : 

الدرس الثالث : مصادر الطاقة 
الدرس الرابع : تنمیة الموارد الطبیعیة 

م٢٠١٤نوفمبر 
األنشطة االقتصادیة في مصر : الوحدة الثانية

اإلنتاج الزراعي السمكي والرعويالدرس االول : 
الصناعةالدرس الثاني : 
نقل والمواصالتالدرس الثالث : 

م٢٠١٤دیسمبر 
مصر قبل االسالم: الوحدة الثالثة
شخصیات واحداث من العصر البطلميالدرس االول : 
شخصیات واحداث من العصر الروماني في مصرالدرس الثاني : 
الحقبة القبطیة في مصرالدرس الثالث : 

مراجعة عامة امتحانات الفصل الدراسي االول م٢٠١٥ینایر 

موجھ المادة / .................             مدیر المدرسة ----------------معلم المادة/ 



اخلامسخطة توزيع منهج الدراسات االجتماعية الصف 
م٢٠١٥م / ٢٠١٤الفصل الدراسي الثاني  

تفعل األنشطة والتدریبات داخل الفصل وجزء یخصص واجب منزلي

جغرافياالشهر

فبرایر
م٢٠١٥

سیاحة: الوحدة االويل
مقومات الجذب السیاحيالدرس االول : 
أنواع السیاحة في مصر الدرس الثاني : 

م٢٠١٥مارس

التنمیة السیاحیةالدرس الثالث : 
االسالمظھور : الوحدة الثانية

سیرة النبي محمد صلي هللا علیة وسلم الدرس االول : 
إنجازات بعض الخلفاء الراشدین الدرس الثاني : 
شخصیات واحداث في عصر الوالة: الوحدة الثالثة
عبد هللا بن ابي السرح (من عصر –عمرو بن العاص الدرس االول : 

الخلفاء الراشدین ) 

م٢٠١٥ابریل

صالح بن علي العباسي ( من –عبد العزیز بن مروان الدرس الثاني : 
العصرین االموي والعباسي )

شخصیات واحداث في عصر الدول المستقلة: الوحدة الرابعة 
محمد بن طغج ( الدولة الطولونیة و –أحمد بن طولون األول:الدرس 

االخشیدیة )
ولة الفاطمیة )لمعز لدین هللا الفاطمي (الدالثاني:الدرس 

صالح الدین االیوبي ( الدولة االیوبیة) الدرس الثالث: 
سیف الدین قطز (دولة الممالیك )الرابع:الدرس 

م٢٠١٥مایو
مراجعة عامة 

الثانيامتحانات الفصل الدراسي 

موجھ المادة / .................             مدیر المدرسة -----------------معلم المادة/ 


