مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج

وحدة المواد االجتماعية واإلنسانية للتعليم الثانوي

مقررات المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية
محتوى ّ
للعام الدراسي  6102 – 6102م
للتعليم الديني (نظام توحيد المسارات)

1

المقرر
الجغرافيا االقتصادية

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

أجا 016

2

 2102م

الموضوعات
 -0االقتصاد العام.
 -2الزراعة – مقومات اإلنتاج الزراعي.
 -3الزراعة – األنماط الزراعية في العالم.
 -5الصناعة – التوطين الصناعي.
 -2الخدمات والتجارة.
 -8المواصالت واالتصاالت.
 -01المجال العالمي.
 -00الواليات المتحدة األمريكية ( )0الخدمات والمبادالت التجارية.
 -02الواليات المتحدة األمريكية ( )2الصناعة والزراعة.
 -03االتحاد األوروبي ( )0مراحل البناء.
 -01االتحاد األوروبي ( )2القوة اإلنتاجية.
 -02نموذج التنمية في الدول الحديثة التصنيع.
 -01كوريا الجنوبية – دولة حديثة التصنيع في آسيا الشرقية.

الملحوظات:

 الموضوعات من (  ) 8 -0يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.2

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

أجا 011

6

 6102م

المقرر
تاريخ العالم الحديث والمعاصر

الموضوعات
الوحدة األولى :أوروبا والعالم من القرن الخامس عشر إلى الحرب العالمية األولى.
 -0الكشوف الجغرافية وأثرها في العالم.
 -2النهضة األوروبية.
 -3الثورة الفرنسية (0111-0181م)
 -1الثورة الصناعية وأثرها في العالم.
الوحدة الثانية :العالم من الحرب العالمية األولى إلى الحرب العالمية الثانية.
 -5أسباب الحرب العالمية األولى والعمليات العسكرية.
 -2نتائج الحرب العالمية األولى.
 -1أثر الحرب العالمية األولى في الوطن العربي.
 -8أزمة الثالثينات االقتصادية.
 -1أسباب الحرب العالمية الثانية والعمليات العسكرية.
 -01نتائج الحرب العالمية الثانية.
 -00أثر الحرب العالمية الثانية في الوطن العربي.
الوحدة الثالثة :تحوالت العالم المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية:
 -02بروز قوتين عالميتين :الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي.
 -03الحرب الباردة وانعكاساتها على العالقات الدولية (0123-0118م).
 -01حركة التحرر من االستعمار (0125 – 0115م).
 -05انهيار المعسكر الشرقي وبروز نظام عالمي جديد.
 -02القضية الفلسطينية والحروب العربية اإلسرائيلية.

الملحوظات:
 الموضوعات من (  ) 8-0يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -االلتزام بالطبعة المقررة للكتاب.
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المقرر

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

تاريخ البحرين والخليج العربي الحديث والمعاصر.

أجا 610

6

 6102م

الموضوعات
 -0مدخل إلى تاريخ الخليج العربي.
 -2البرتغاليون في الخليج العربي في القرن 02م.
 -3التنافس الدولي في الخليج العربي خالل القرن 01م.
 -1بريطانيا والقوى اإلقليمية المتنافسة على الخليج العربي في القرن 01م.
ُ -5عمان :اليعاربة والبوسعيديون (من القرن 01م إلى أواسط القرن 01م).
 -2العتوب ونشأة الكويت (من القرن 01م إلى أواخر القرن 01م).
 -1آل خليفة في الزبارة والبحرين خالل القرنين 08م و01م.
 -8تأسيس الدولة السعودية وتطورها خالل القرنين  08و01م.
ُ -1عمان في القرنين التاسع عشر والعشرين.

 -01المملكة العربية السعودية (تطور الدولة السعودية الثالثة خالل القرن 21م).
 -00دولة الكويت.
 -02دولة قطر.
 -03دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -01مملكة البحرين (.)0
 -05مملكة البحرين (.)2
 -02مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الملحوظات:

 الموضوعات من (  ) 8 -0يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -االلتزام بالطبعة المقررة للكتاب
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