المقرر الدراسي للمواد االجتماعية
للعام الدراسي 2019-2018م
( الفصل الدراسي الثاني )

الحلقــة الثانية

الصف الرابع االبتدائي
الفترة الزمنية

الفصل الدراسي الثاني
الوحدة

رقم
الدرس

الثانية
النصف األول من الفصل
( المتحان المنتصف )

تابع

الثانية

النصف الثاني من الفصل
( لالمتحان النهائي )

16
17
18
19
21

22
23
24
25
26
27

الموضوع
الوحدة الثانية :جغرافية مملكة البحرين
مهارة :من المخطط إلى الخريطة – خريطة بالدي
موقع مملكة البحرين
سطح مملكة البحرين
مناخ مملكة البحرين
الموارد المائية في مملكة البحرين
الثروة البحرية في مملكة البحرين

النفط والغاز الطبيعي في مملكة البحرين
الصناعة في مملكة البحرين
التجارة في مملكة البحرين
المواصالت واالتصاالت في مملكة البحرين
السياحة في مملكة البحرين
مهارة :الرسم البياني  /دراسة السكان
سكان مملكة البحرين

❖ مالحظات:
 -المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني ( .) 21 – 16

 ُتستثنى من االمتحان النهائي المهارات والدروس التي وردت في امتحان منتصف الفصل. ُتوظف الملفات للقراءة الذاتية وال ُتضمن في االمتحانات. -المهارات ُتدمج ضمن الدروس المقررة.

الصف الخامس االبتدائي
الفترة الزمنية

الفصل الدراسي الثاني
الوحدة
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رقم

الدرس

18
19
20

النصف األول من الفصل
( المتحان المنتصف )

21
24

تابع
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النصف الثاني من الفصل
( لالمتحان النهائي )

25
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30
32

الموضوع
الوحدة الثانية :جغرافية الوطن العربي
سادسا– الموقع الجغرافي وأشكال السطح
ً
موقع الوطن العربي ومميزاته
أشكال السطح الطبيعي في الوطن العربي ( )1األقاليم الطبيعية
(الجبال  -الهضاب)
أشكال السطح الطبيعي في الوطن العربي( )2السهول والشواطئ
ابعا– المناخ والمياه والسكان
س ً
مهارة :قراءة الرسم البياني المناخي
مناخ الوطن العربي
مهارة :قراءة صورة
سكان الوطن العربي

ثامنا– أقاليم الوطن العربي
ً
الطبيعية
ات
و
الثر
و
الموقع
بية
ر
الع
ة
ر
ي
ز
الج
شبه
ّ
االقتصادية وتوزع السكان
شبه الجزيرة العربية  -النشاطات
ّ
المشرق العربي  -النشاطات االقتصادية وتوزع السكان
وادي النيل  -الموقع والثروة الزراعية
وادي النيل  -النشاطات االقتصادية وتوزع السكان
المغرب العربي الكبير -النشاطات االقتصادية وتوزع السكان

❖ مالحظات:
 -المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني ( .) 24 – 18

 ُتستثنى من االمتحان النهائي المهارات والدروس التي وردت في امتحان منتصف الفصل. -توظف الملفات والدروس التي لم ترد في المقرر للقراءة الذاتية وال تضمن في االمتحانات.

 -المهارات ُتدمج ضمن الدروس المقررة.
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الفصل الدراسي الثاني
الموضوع
الوحدة الثانية :مبادئ الجغرافية العامة
أو ًال– الفضاء واألرض
كوكب األرض
مهارة :اختالف التوقيت والمناطق الزمنية
اليابسة
المسطحات المائية
العوامل المؤثرة في تشكيل سطح األرض
األشعة الشمسية واألقاليم المناخية

ثانيا– البيئات المناخية
ً
مهارة :قراءة الرسم البياني المناخي
البيئة االستوائية
البيئة المدارية
البيئة الصحراوية
البيئة المعتدلة
مهارة :مقياس الرسم والخريطة
البيئة المتوسطية
ثال ًثا– السكان في العالم
توزع السكان في العالم

❖ مالحظات:
 -المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني (.)23 – 17

 ُتستثنى من االمتحان النهائي المهارات والدروس التي وردت في امتحان منتصف الفصل. ُتوظف الملفات والدروس التي لم ترد في المقرر للقراءة الذاتية وال ُتضمن في االمتحانات. -المهارات ُتدمج ضمن الدروس المقررة.

