مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج

وحدة المواد االجتماعية واإلنسانية للتعليم الثانوي

مقررات المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية
محتوى ّ
للعام الدراسي  1028 – 1027م
للتعليم الفني والمهني

1

المقرر

الرمز

الفصل الدراسي

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

جغرافية الخليج العربي

وطن 822

األول

2

1022م

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
 -11التنمية 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 821

الثاني

2

1022م

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

-11قطاع 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

1

1022م

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
-11التنمية االقتصادية
-11قطاع 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

1

1022م

الموضوعات
الموضوع األول :طبيعة دول الخليج العربي
-4المناخ.
-5المياه.
الموضوع الثالث :اقتصادات دول الخليج العربية
-11القطاع الصناعي ( )1أهمية القطاع الصناعي -الصناعة االستخراجية.
-11القطاع الصناعي ( )1الصناعة التحويلية وقطاع التشييد.
-17قطاع الخدمات ( )1التجارة.
-18قطاع الخدمات ( )1المواصالت واالتصاالت.

الملحوظات:

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

5

أجا 102

تاريخ البحرين والخليج العربي الحديث والمعاصر.

 1022م

2

وطن808

 الفصل الدراسي األول 1028-1027م:

الدروس

أرقام الدروس

مدخل إلى تاريخ الخليج العربي
آل خليفة في الزبارة والبحرين
خالل القرنين 11و11م.
عمان في القرنين التاسع عشر
والعشرين
المملكة العربية السعودية
(تطور الدولة السعودية الثالثة
خالل القرن 02م)
دولة الكويت

1
7
1

الدروس المدرجة في
االمتحان النهائي

الدروس المدرجة في
امتحان منتصف
الفصل
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11



 الفصل الدراسي الثاني 1028-1027م:

الدروس

أرقام الدروس

دولة قطر
دولة اإلمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين ()1
مملكة البحرين ()0
مجلس التعاون لدول الخليج
العربية

10
11
11
11
11

الدروس المدرجة في
امتحان منتصف
الفصل




6

الدروس المدرجة في
االمتحان النهائي






الرمز

المقرر
تاريخ البحرين والخليج العربي الحديث والمعاصر.

أجا 102
وطن717/727

الساعات المعتمدة
1

الطبعة المعتمدة
 1022م

الموضوعات
 -1مدخل إلى تاريخ الخليج العربي.
-7آل خليفة في الزبارة والبحرين خالل القرنين 11م و11م.
ُ -1عمان في القرنين التاسع عشر والعشرين.

-11المملكة العربية السعودية (تطور الدولة السعودية الثالثة خالل القرن 01م).
- 11دولة الكويت.
-10دولة قطر.
-11دولة اإلمارات العربية المتحدة.
-11مملكة البحرين (.)1
-11مملكة البحرين (.)0
-11مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الملحوظات:

 الموضوعات من ( ) 10 -1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. االلتزام بالطبعة المقررة للكتاب. -الدروس التي لم يرد ذكرها غير مطلوبة

7

