مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج

وحدة المواد االجتماعية واإلنسانية للتعليم الثانوي

مقررات المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية
محتوى ّ
للعام الدراسي  1028 – 1027م
نظام توحيد المسارات

1

مقررات المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية
نظام توحيد المسارات

للعام الدراسي  1028 – 1027م
الرقم

اسم المساق

رمزه

الطبعة

محتويات

2

الجغرافيا االقتصادية

أجا 201

1022

الكتاب

1

جغرافية الوطن العربي

أجا 120

1022

الكتاب

3

الجغرافية الطبيعية

أجا 122

1027

الكتاب والكراسة 1027

4

الجغرافية السكانية

أجا 321

1022

الكتاب

5

جغرافية الخليج العربي

أجا112

1022

الكتاب

2

قضايا ومشكالت معاصرة

أجا 124

الطبعة النهائية

الكتاب

1023
7

تاريخ العالم الحديث والمعاصر

أجا 203

1022

الكتاب

8

تاريخ العرب الحديث والمعاصر

أجا 123

1022

الكتاب

تاريخ البحرين والخليج العربي
9

الحديث والمعاصر

أجا 102

2

1022

الكتاب

المقررات المشتركة
ّأوالّ -
الرقم

1
1

اسم المقرّ ر
الجغرافيا
االقتصادية
تاريخ العالم
الحديث والمعاصر

رمزه

عدد
الساعات

الفصل الدراسي
المقترح

المستوى

المتطلّب
السابق

أجا 101

1

 1أو 1

األول

ـــــ

أجا 101

1

5

الثالث

ــــــ

تاريخ البحرين

1

والخليج العربي

أجا 101

4

1

الحديث والمعاصر
 6ساعات معتمدة

المجموع

3

الثاني

ــــــ

المقرر
الجغرافيا االقتصادية

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

أجا 201

1

 1016م

الموضوعات
 -1االقتصاد العام.
 -2الزراعة – مقومات اإلنتاج الزراعي.
 -3الزراعة – األنماط الزراعية في العالم.
 -5الصناعة – التوطين الصناعي.
 -6الخدمات والتجارة.
 -8المواصالت واالتصاالت.
 -11المجال العالمي.
 -11الواليات المتحدة األمريكية ( )1الخدمات والمبادالت التجارية.
 -12الواليات المتحدة األمريكية ( )2الصناعة والزراعة.
 -13االتحاد األوروبي ( )1مراحل البناء.
 -11االتحاد األوروبي ( )2القوة اإلنتاجية.
 -16نموذج التنمية في الدول الحديثة التصنيع.
 -11كوريا الجنوبية – دولة حديثة التصنيع في آسيا الشرقية.

الملحوظات:

 الموضوعات من (  ) 8 -1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.4

المقرر
تاريخ العالم الحديث والمعاصر

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

أجا 203

1

 1022م

الموضوعات
الوحدة األولى :أوروبا والعالم من القرن الخامس عشر إلى الحرب العالمية األولى.
 -1الكشوف الجغرافية وأثرها في العالم.
 -1النهضة األوروبية.
 -1الثورة الفرنسية (1811-1871م)
 -4الثورة الصناعية وأثرها في العالم.
الوحدة الثانية :العالم من الحرب العالمية األولى إلى الحرب العالمية الثانية.

 -5أسباب الحرب العالمية األولى والعمليات العسكرية.
 -6نتائج الحرب العالمية األولى.
 -8أثر الحرب العالمية األولى في الوطن العربي.
 -7أزمة الثالثينيات االقتصادية.
 -1أسباب الحرب العالمية الثانية والعمليات العسكرية.
 -10نتائج الحرب العالمية الثانية.
 -11أثر الحرب العالمية الثانية في الوطن العربي.
الوحدة الثالثة :تحوالت العالم المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية:
 -11بروز قوتين عالميتين :الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي.
 -11الحرب الباردة وانعكاساتها على العالقات الدولية (1161-1147م).
 -14حركة التحرر من االستعمار (1165 – 1145م).
 -15انهيار المعسكر الشرقي وبروز نظام عالمي جديد.
 -16القضية الفلسطينية والحروب العربية اإلسرائيلية.

الملحوظات:
 الموضوعات من (  ) 8-1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -االلتزام بالطبعة المقررة للكتاب.

5

المقرر

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

تاريخ البحرين والخليج العربي الحديث والمعاصر.

أجا 102

1

 1022م

الموضوعات
 -1مدخل إلى تاريخ الخليج العربي.
 -2البرتغاليون في الخليج العربي في القرن 16م.
 -3التنافس الدولي في الخليج العربي خالل القرن 11م.
 -1بريطانيا والقوى اإلقليمية المتنافسة على الخليج العربي في القرن 11م.
ُ -5عمان :اليعاربة والبوسعيديون (من القرن 11م إلى أواسط القرن 11م).
 -6العتوب ونشأة الكويت (من القرن 11م إلى أواخر القرن 11م).
 -1آل خليفة في الزبارة والبحرين خالل القرنين 18م و11م.
 -8تأسيس الدولة السعودية وتطورها خالل القرنين  18و11م.
ُ -1عمان في القرنين التاسع عشر والعشرين.

 -11المملكة العربية السعودية (تطور الدولة السعودية الثالثة خالل القرن 21م).
 -11دولة الكويت.
 -12دولة قطر.
 -13دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -11مملكة البحرين (.)1
 -15مملكة البحرين (.)2
 -16مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الملحوظات:

 الموضوعات من (  ) 6 -1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -االلتزام بالطبعة المقررة للكتاب.

6

-1المقررات االختيارية التخصصية الملزمة
الرقم

اسم المقرر

رمزه

عدد

الفصل

الساعات الدراسي

المستوى

المتطلب
السابق

1

جغرافية الوطن العربي

أجا 211

2

3

الثاني

-

2

الجغرافية الطبيعية

أجا 211

1

1

الثاني

-

3

الجغرافية السكانية

أجا 312

2

 5أو 6

الثالث

-

1

تاريخ العرب الحديث والمعاصر

أجا 213

1

 5أو 6

الثالث

-

5

قضايا ومشكالت معاصرة

أجا 211

2

 1أو  5الثاني أو الثالث

7

-

المقرر
جغرافية الوطن العربي

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

أجا 120

1

1022م

الموضوعات
 -1الوطن العربي :مقومات ومالمح جغرافية.
 -1أشكال السطح في الوطن العربي.
 -1المناخ في الوطن العربي.
 -4البيئات في الوطن العربي.
 -5الثروة المائية في الوطن العربي.
 -6السكان في الوطن العربي.
 -8التنمية البشرية في الوطن العربي.
 -7بنية االقتصاد وخصائصه في الوطن العربي.
 -1الزراعة في الوطن العربي ( : )1العوامل الطبيعية والبشرية واالقتصادية.
 -10الزراعة في الوطن العربي ( : )1التنمية الزراعية واألمن الغذائي.
 -11أهم الموارد المعدنية في الوطن العربي.
 -11النفط والغاز في الوطن العربي.
 -11الصناعة في الوطن العربي.
 -16الخدمات والمبادالت التجارية.

الملحوظات:

 الموضوعات من (  ) 6 -1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.

8

المقرر
الجغرافية الطبيعية

الرمز

الساعات المعتمدة

أجا 122

4

الطبعة

1027م

الموضوعات
 -1دوران األرض حول نفسها.
 -1دوران األرض حول الشمس.
 -1اتجاهات الخرائط ومقاييسها.
 -4تمثيل التضاريس على الخرائط.
 -5تصنيف الخرائط.
 -7التجوية.
 -1التعرية.
 -10الوحدات التضاريسية الكبرى.
 -11الطقس والمناخ.
 -15التبادل الحراري.
 -16الرطوبة – التكاثف – التساقط
 -18الضغط الجوي والرياح
 -11األقاليم المناخية الحارة والرطبة
 -10األقاليم المناخية الصحراوية.
 -11األقاليم المناخية المتوسطة.
 -11األقاليم المناخية المعتدلة
 -11األقاليم المناخية القطبية

الملحوظات:

 الموضوعات من ( )11 -1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.

9

المعتمدة

المقرر
الجغرافيا السكانية

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

أجا 321

1

1022م

الموضوعات
 -1سكان األرض.
 -1عوامل توزع السكان.
 -1سكان الريف وسكان المدن.
 -4التنوع العرقي في العالم.
 -5التنوع اإلثني والثقافي في العالم.
 -6دراسة السكان.
 -8تركيب السكان.
 -7النشاط االقتصادي للسكان.
 -1الحركة الطبيعية للسكان.
 -10نمو السكان.
 -11مراحل النمو السكاني.
 -11السياسات السكانية.
 -11الهجرات السكانية الداخلية :الهجرات الموسمية والنهائية.
 -14الهجرات السكانية الدولية.

الملحوظات:

 الموضوعات من (  ) 6 -1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.

10

المقرر
تاريخ العرب الحديث والمعاصر

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

أجا 123

4

1022م

الموضوعات
الوحدة األولى :العرب في ظل الدولة العثمانية
 -1البالد العربية في عهد الدولة العثمانية.
 -1العرب والنظام اإلداري العثماني.
 -1ضعف الدولة العثمانية ومحاوالت اإلصالح.
 -4األوضاع االقتصادية واالجتماعية العربية في ظل الدولة العثمانية.
 -5حركات االنفصال عن العثمانيين في الواليات العربية.
الوحدة الثانية :االستعمار في البالد العربية وبوادر النهضة.

 -6االستعمار في البالد العربية  :مفهومه ،عوامله ،مسمياته.
 -8االستعمار األوروبي للمشرق العربي والقرن اإلفريقي.
 -7االستعمار األوروبي للمغرب العربي.
 -1بوادر النهضة العربية الحديثة.
 -10الثورة العربية الكبرى.
الوحدة الثالثة  :حركات التحرر من االستعمار وتحقيق االستقالل.
 -11حركات التحرر من االنتداب البريطاني والفرنسي واستقالل دول بالد الشام والعراق.
 -11حركات التحرر وتحقق االستقالل في مصر والسودان والقرن األفريقي.
 -11حركات التحرر من االستعمار في المغرب العربي وتحقيق االستقالل.
 -14قيام دول شبه الجزيرة العربية الحديثة.
الوحدة الرابعة :العرب ومواجهة الصهيونية.
 -15فلسطين والتآمر الصهيوني العالمي.
 -16حركة التحرر الوطني الفلسطيني.
 -18الحروب العربية اإلسرائيلية.
الوحدة الخامسة :العرب والعالم بين أواخر القرن  10وبدايات القرن 12م.
 -17العرب ومنظمة التعاون اإلسالمي ودول عدم االنحياز.

الملحوظات:

 الموضوعات من ( )8 -1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. الملف الموجود في الكتاب المدرسي يكون للقراءة واالطالع فقط.11

المقرر
قضايا ومشكالت معاصرة

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

أجا 124

1

الطبعة النهائية1023

الموضوعات
الموضوع األول :تلوث الهواء والماء
 -1التلوث.
 -1االحتباس الحراري.
 -1األمطار الحامضية واستنزاف األوزون.
 – 5تلوث البحار والمحيطات.
الموضوع الثاني :التصحر
 -6مفهوم التصحر.
 -8أسباب التصحر :المناخ والنبات.
 - 7أسباب التصحر :التربة والمياه.
 - 1مضاعفات التصحر وطرق مكافحته.
الموضوع الثالث :التقدم والتنمية
 -11الدول المتقدمة والدول النامية.
 -11مشاكل الدول النامية.
 -11تجارب تنموية متعددة.
الموضوع الرابع :األمن الغذائي
 -16الزراعة والغذاء في الدول النامية.
 -18أسباب النقص الغذائي.
 -17معالجات النقص الغذائي وحلوله.
الموضوع الخامس :االتصاالت
 -11التقنيات ومجاالت استعمالها.

الملحوظات:

 الموضوعات من ( )9 – 1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.
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-3مساقات اختيارية غير ملزمة
الرقم

اسم المقرر

رمزه

1

جغرافية الخليج العربي

أجا 221

عدد

الساعات
2

13

الفصل

الدراسي

المستوى

 6 / 5 /1الثاني/الثالث

المتطلب
السابق
-

المقرر

الرمز

الساعات المعتمدة

الطبعة المعتمدة

جغرافية الخليج العربي

أجا 112

1

1022م

الموضوعات
الموضوع األول :طبيعة دول الخليج العربي

-1

دول الخليج العربية وأهميتها االستراتيجية

 -1جيومورفولوجيا السطح.

-4
-5
-6

المناخ.
المياه.
الثروة المعدنية.

 -8النفط والغاز.
الموضوع الثاني :األوضاع السكانية في دول الخليج العربية
 -7السكان
 -1التنمية البشرية.
الموضوع الثالث :اقتصادات دول الخليج العربية
-10

التنمية االقتصادية

-11

القطاع الصناعي ( )1أهمية القطاع الصناعي  -الصناعة االستخراجية.

-11

القطاع الصناعي ( )1الصناعة التحويلية وقطاع التشييد.

 - 14القطاع الزراعي.
-16

قطاع الخدمات في دول الخليج العربية ( )1القطاع العام والسياحة والمصارف.

-18

قطاع الخدمات ( )1التجارة.

الملحوظات:

 الموضوعات من ( )7 - 1يلتزم بها عند تقويم الطالب في امتحان منتصف الفصل. -أرقام الدروس التي لم ترد في توزيع المقرر تكون للقراءة واالطالع فقط.
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