مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج

وحدة المواد االجتماعية واإلنسانية للتعليم الثانوي

مقررات المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية
محتوى ّ
للعام الدراسي  2019 – 2018م
للتعليم الفني والمهني

1

المقرر

الرمز

الفصل الدراسي

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

جغرافية الخليج العربي

وطن 811

األول

1

2016م

الموضوعات
الموضوع األول :طبيعة دول الخليج العربي
 -1دول الخليج العربية وأهميتها االستراتيجية
الموضوع الثاني :األوضاع السكانية في دول الخليج العربية
 -8السكان
 -9التنمية البشرية.
الموضوع الثالث :اقتصادات دول الخليج العربية
 -10التنمية االقتصادية

الملحوظات:

 -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.

2

المقرر

الرمز

الفصل الدراسي

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

جغرافية الخليج العربي

وطن 812

الثاني

1

2016م

الموضوع الثالث :اقتصادات دول الخليج العربية
-11القطاع الصناعي ( )1أهمية القطاع الصناعي -الصناعة االستخراجية.
-12القطاع الصناعي ( )2الصناعة التحويلية وقطاع التشييد.
-13القطاع الصناعي ( )3أنواع الصناعات التحويلية.

-16قطاع الخدمات في دول الخليج العربية ( )1القطاع العام والسياحة والمصارف.
الملحوظات:

 -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.

3

المقرر

الرمز

الفصل الدراسي

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

جغرافية الخليج العربي

وطن 807

األول

2

2016م

الموضوعات
الموضوع األول :طبيعة دول الخليج العربي
-1دول الخليج العربية وأهميتها االستراتيجية
-7النفط والغاز.
الموضوع الثاني :األوضاع السكانية في دول الخليج العربية
-8السكان
-9التنمية البشرية.
الموضوع الثالث :اقتصادات دول الخليج العربية
-10التنمية االقتصادية
-16قطاع الخدمات في دول الخليج العربية ( )1القطاع العام والسياحة والمصارف.

الملحوظات:

 -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.

4

المقرر

الرمز

الفصل الدراسي

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

جغرافية الخليج العربي

وطن 808

الثاني

2

2016م

الموضوعات
الموضوع األول :طبيعة دول الخليج العربي
-4المناخ.
-5المياه.
الموضوع الثالث :اقتصادات دول الخليج العربية
-11القطاع الصناعي ( )1أهمية القطاع الصناعي -الصناعة االستخراجية.
-12القطاع الصناعي ( )2الصناعة التحويلية وقطاع التشييد.
-17قطاع الخدمات ( )2التجارة.

الملحوظات:

 -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.

5

تاريخ البحرين الحديث والمعاصر

وطن 803

ساعة (الفصل األول)

 2019م

الموضوعات
الوحدة األولى :تاريخ البحرين الحديث_ نشأة الدولة الحديثة وتطورها.
_ مدخل لتاريخ البحرين الحديث والمعاصر.
 -1البحرين من معركة الزبارة إلى الفتح الخليفي.
 -2البحرين من الفتح الخليفي حتى العام 1970م.
 -3البحرين ما بين 1999-1970م

الملحوظات:

 الموضوعات من (مدخل لتاريخ البحرين الحديث والمعاصر  /الدرس األول :البحرين من معركةالزبارة إلى الفتح الخليفي) يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل.

تاريخ البحرين الحديث والمعاصر

وطن 804

ساعة (الفصل الثاني)

 2019م

الموضوعات

الوحدة الثانية :العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك " حمد بن عيسى آل خليفة " ملك البالد
المفدى
 -1مشروع اإلصالح والتحديث لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 -2مسارات مشروع اإلصالح والتحديث وانجازاته.
 -3أحداث العام 2011م ومواصلة مسيرة اإلصالح والتحديث

الملحوظات:

 الموضوعات من ( )2-1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل.6

