المقرر الدراسي للمواد االجتماعية
للعام الدراسي 2018-2017م

الحلقــة الثانية

الصف الرابع االبتدائي
الفترة الزمنية

الفصل الدراسي األول
الوحدة
األولى

النصف األول من الفصل
( المتحان المنتصف )
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8
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الموضوع
الوحدة األولى :تاريخ البحرين.
قديما.
موقع البحرين وأهميته ً
البحرين قديماً.
البحرين هي دلمون – كيف تعرفنا دلمون؟
البحرين هي تايلوس ثم أوال.
البحرين وشبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم.
مهارة :التقويم الميالدي والتقويم الهجري.
انتشار الدعوة اإلسالمية في البحرين.
البحرين في العهود اإلسالمية.
البحرين تواجه الغزو البرتغالي.
آل خليفة في الزبارة.
آل خليفة وفتح البحرين.
البحرين في عهد آل خليفة ( .) 1
البحرين في عهد آل خليفة ( .) 2
البحرين في عهد آل خليفة ( .) 3
مهارة :الخط الزمني.
البحرين ودول الخليج العربية.
البحرين في محيطها العربي وفي العالم.

❖ مالحظات:
 المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي األول ( .) 7 – 1 ُتستثنى من االمتحان النهائي المهارات والدروس التي وردت في امتحان منتصف الفصل. -المهارات ُتدمج ضمن الدروس المقررة.

الصف الرابع االبتدائي
الفترة الزمنية

الفصل الدراسي الثاني
الوحدة
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النصف الثاني من الفصل
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28
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الموضوع
الوحدة الثانية :جغرافية مملكة البحرين.
مهارة :من المخطط إلى الخريطة – خريطة بالدي.
موقع مملكة البحرين.
سطح مملكة البحرين.
مهارة :الرسم البياني المناخي – الحرارة والمتساقطات.
مناخ مملكة البحرين.
الموارد المائية في مملكة البحرين.
الزراعة والثروة الحيوانية 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.
الوحدة الثالثة :النهضة الحديثة في مملكة البحرين.
تطور العمران في مملكة البحرين -المساكن.
طط والخريطة.
مهارة :تحديد المواقع واالنتقال  /المخ ّ
تطور العمران في مملكة البحرين -المدن.
تطور التعليم في مملكة البحرين.
تطور الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

❖ مالحظات:
 المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني ( .) 22 – 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
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الموضوع
الوحدة األولى :تاريخ العرب القديم والحديث.
أوالا– العرب قبل اإلسالم.
العرب قبل اإلسالم ( .) 1
العرب قبل اإلسالم ( .) 2
ثانيا– الدعوة وبناء الدولة اإلسالمية.
ا
سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
الدعوة إلى اإلسالم.
تأسيس الدولة اإلسالمية في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم.
مهارة :قراءة مفتاح الخريطة.
جهاد الرسول صلى هللا عليه وسلم.
انتصار اإلسالم وتوحيد العرب.
ثال اثا– الدولة اإلسالمية بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
الخلفاء الراشدون ( )1القضاء على الردة والفتوحات.
الخلفاء الراشدون ( )2تنظيم الدولة والمجتمع.
مهارة :الخط الزمني.
الدولة األموية.
الدولة العباسية.
ابعا– المنجزات الحضارية في الدولة اإلسالمية.
را
المجتمع والعمران في الدولة اإلسالمية.
الموارد االقتصادية في الدولة اإلسالمية.
خامسا– الوطن العربي في مواجهة األطماع الخارجية.
ا
جامعة الدول العربية

❖ مالحظات:
 المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي األول ( .) 5 – 1 ُ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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الموضوع
الوحدة الثانية :جغرافية الوطن العربي.
سادسا– الموقع الجغرافي وأشكال السطح.
ا
موقع الوطن العربي ومميزاته.
مهارة :نسخ خريطة وتعبئتها.
أشكال السطح الطبيعي في الوطن العربي ( )1األقاليم الطبيعية
(الجبال  -الهضاب).
أشكال السطح الطبيعي في الوطن العربي( )2السهول والشواطئ.
ابعا– المناخ والمياه والسكان.
س ا
مهارة :قراءة الرسم البياني المناخي.
مناخ الوطن العربي.
مهارة :قراءة صورة.
النبات الطبيعي والحيوانات البرية في الوطن العربي.
الثروة المائية في الوطن العربي.
سكان الوطن العربي.
ثامانا– أقاليم الوطن العربي :
الطبيعية.
شبه الجزيرة العربية  -الموقع والثروات
ّ
االقتصادية وتوزع السكان.
شبه الجزيرة العربية  -النشاطات
ّ
المشرق العربي  -الموقع والثروة الزراعية.
المشرق العربي  -النشاطات االقتصادية وتوزع السكان.
وادي النيل  -الموقع والثروة الزراعية.
وادي النيل  -النشاطات االقتصادية وتوزع السكان.
المغرب العربي الكبير -الموقع والثروة الزراعية.
المغرب العربي الكبير -النشاطات االقتصادية وتوزع السكان.
القرن اإلفريقي – جزر القمر.
الوحدة الثالثة :القدر المشترك بين دول الخليج العربية.
أشكال التعاون بين دول الخليج العربية.

❖ مالحظات:
 المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني ( .) 24 – 18ُ -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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الموضوع
الوحدة األولى :تاريخ الحضارات القديمة.
أواال– التاريخ والحضارة:
التاريخ والحضارة.
مهارة :أساليب حساب الزمن.
أزمنة التاريخ.
حضارة إنسان العصر الحجري القديم.
حضارة إنسان العصر الحجري الحديث.
ثا انيا– حضارة دلمون.
البحرين عبر التاريخ القديم.
حضارة دلمون.
ثال اثا– حضارة بالد الرافدين
حضارة بالد الرافدين ( )1األرض والسكان والتاريخ.
حضارة بالد الرافدين ( )2الحياة االقتصادية.
حضارة بالد الرافدين ( )3الحياة الفكرية.
ابعا– حضارة وادي النيل.
را
حضارة وادي النيل ( )1األرض والسكان والتاريخ.
حضارة وادي النيل ( )2النشاطات االقتصادية.
حضارة وادي النيل ( )3الحياة الفكرية.
خامسا– حضارة بالد الشام.
ا
حضارة بالد الشام :الفينيقيون ومعالم حضارتهم.
سادسا– حضارات تفاعلت مع حضارة الوطن العربي.
ا
الحضارتان اإلغريقية (اليونانية) والرومانية.

❖ مالحظات:
 المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي األول ( .) 6 – 1 ُ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:
أوالا– الفضاء واألرض.
الكون.
النظام الشمسي.
كوكب األرض.
مهارة :اختالف التوقيت والمناطق الزمنية.
اليابسة.
المسطحات المائية.
مهارة :تحليل صورة.
العوامل المؤثرة في تشكيل سطح األرض.
الغالف الجوي والطقس والمناخ.
األشعة الشمسية واألقاليم المناخية.
ثانيا– البيئات المناخية
ا
مهارة :قراءة الرسم البياني المناخي.
البيئة االستوائية.
البيئة المدارية.
البيئة الصحراوية.
البيئة المعتدلة.
مهارة :مقياس الرسم والخريطة.
البيئة المتوسطية.
البيئة القطبية.
ثال اثا– السكان في العالم.
توزع السكان في العالم.
مهارة :قراءة هرم األعمار.
مهارة :أرسم خريطة بالدي.
اختالف توزع السكان وعوامله.
اإلنسان ووسائل المواصالت
اإلنسان ووسائل االتصال.

❖ مالحظات:
 المهارات والدروس المقررة المتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني ( .) 23 – 15 ُتستثنى من االمتحان النهائي المهارات والدروس التي وردت في امتحان منتصف الفصل.ضمن في االمتحانات.
 ُتوظف الملفات والدروس التي لم ترد في المقرر للقراءة الذاتية وال ُت ّ -المهارات ُتدمج ضمن الدروس المقررة.

