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الثانوية  المواد االجتماعية للمرحلة الدروس المقررة في  

.م2202/3202الدراسّي من العام  األولللفصل   
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 م2202/3202من العام الدراس ّي  األول فصل للفي مقررات املواد االجتماعية املحتوى العلمي املطلوب 
 ة \املا

 الديني /توحيد املساراتاملسار:                                                                                                                                    203أجا -املواد االجتماعية ورمزه: املادة /اسم املقرر        

 الثانياملستوى الصف:                                            تاريخ البحرين الحديث واملعاصراسم الكتاب:          

 عنوان الدرس ورقمه الفصل )الوحدة(
 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

  11-8 مدخل لتاريخ البحرين الحديث واملعاصر. املدخل

الوحدة األولى: تاريخ 

-البحرين الحديث 

نشأة الدولة الحديثة 

 وتطورها

  33-20 البحرين من معركة الزبارة إلى الفتح الخليفي.

  33-33 م.1790البحرين من الفتح الخليفي حتى عام 

 93-33 م1777-1790البحرين ما بين 
 

العهد الثانية: الوحدة 

لحضرة صاحب  الزاهر 

الجاللة امللك " حمد 

خليفة" عيس ى آل بن 

 عظمملك البالد امل

 حفظه هللا ورعاه

مشروع اإلصالح والتحديث لحضرة صاحب الجاللة 

 ماملعظ البالد ملك امللك "حمد بن عيس ى آل خليفة"

 حفظه هللا ورعاه
82-79  

  123-78 مسارات مشروع اإلصالح والتحديث وإنجازاته.

م ومواصلة مسيرة اإلصالح 2011أحداث العام 

 والتحديث.

123-117 
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 م2022/2023من العام الدراس ّي  األول للفصل في مقررات املواد االجتماعية املحتوى العلمي املطلوب 
 توحيد املساراتاملسار:                                                                                                                                              213أجا -املواد االجتماعية: املادة /اسم املقرر ورمزه      
 املستوى الثالثالصف:                                                         تاريخ العرب الحديث واملعاصر اسم الكتاب:       

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

_ 

 

  11-11 االستعمار في البالد العربية: مفهومه عوامله ومسمياته.

  30-13 االستعمار األوروبي للمشرق العربي والقرن اإلفريقي.

  33-31 االستعمار األوروبي للمغرب العربي.

  31-39 بوادر النهضة العربية الحديثة.

  39-32 الثورة العربية الكبرى.

  80-93 حركات التحرر من االنتداب الفرنس ي والبريطاني واستقالل دول بالد الشام والعراق.

  83-81 حركات التحرر وتحقيق االستقالل في مصر والسودان والقرن اإلفريقي.

لاملغرب العربي وتحقيق االستقال فيحركات التحرر من االستعمار   89-73  

  103-73 قيام دول شبه الجزيرة العربية الحديثة.

  111-111 فلسطين والتآمر الصهيوني العالمي.

  120-113 حركة التحرر الوطني الفلسطيني.
 ة \الما

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx
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 م2022/2023من العام الدراس ّي الثاني للفصل في مقررات املواد االجتماعية املحتوى العلمي املطلوب 
 الدينيتوحيد املسارات/ املسار:                                                                                                                                                103أجا -ملواد االجتماعيةاملادة /اسم املقرر ورمزه: ا

 ني/ الثالثاملستوى الثاالصف:                                                                             تاريخ العالم الحديث واملعاصراسم الكتاب: 

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

الوحدة األولى: 

تحوالت العالم 

من القرن 

الخامس عشر 

حتى نهاية القرن 

التاسع عشر 

 امليالدي

  22-11 الكشوف الجغرافية وأثرها في العالم

عصر النهضة األوروبية    23-32  

التحوالت االقتصادية واالجتماعية في أوروبا خالل القرن التاسع عشر      

33-11  

الوحدة الثانية: 

العالم من 

الحرب العاملية 

األولى إلى الحرب 

 الثانية:العاملية 

م(1718-1711الحرب العاملية األولى )    13-32  

م(1713-1737الحرب العاملية الثانية )   

33-98  

الوحدة الثالثة: 

تحوالت العالم 

املعاصر بعد 

الحرب العاملية 

 الثانية

الحرب الباردة    97-70  

حركات التحرر من االستعمار   71-101  

القضية الفلسطينية والحروب العربية اإلسرائيلية    103-113  

  131-113 التطور العلمي واالزدهار االقتصادي واالجتماعي
 ة \الما

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx
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 م2022/2023من العام الدراس ّي  األول للفصل في مقررات املواد االجتماعية املحتوى العلمي املطلوب 
 توحيد املساراتاملسار:                                                                                                                                                            312أجا -املواد االجتماعية املادة /اسم املقرر ورمزه: 

 املستوى الثالثالصف:                                        الجغرافيا السكانيةاسم الكتاب: 

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

- 

  18_8 التوزع الجغرافي للسكان في العالم. 

  28_17 تركيب السكان حسب الجنس والنوع.

  33_27 تركيب السكان حسب النشاط االقتصادي.

  11_33 النمو الطبيعي للسكان. 

  32_13 مراحل االنتقال الديموغرافي.

  37_33 الهجرات السكانية الداخلية.

  37_30 التيارات الرئيسية للهجرة الدولية.

  80_90 الظاهرة الحضرية.

  70_81 السياسات السكانية.

  102_71 السكان والتنمية املستدامة.
 ة \الما
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 م2022/2023من العام الدراس ّي  األول للفصل في مقررات املواد االجتماعية املحتوى العلمي املطلوب 
                                                                                                      الديني/ توحيد املسارات املسار:                                                                                                                                               102أجا -املواد االجتماعيةاملادة /اسم املقرر ورمزه: 

 املستوى األول الصف:                                                                                                      االقتصادية االجغرافياسم الكتاب: 

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

- 

  12-7 االقتصاد العام.

األنماط الزراعية في العالم. –الزراعة   18-22  

التوطين الصناعي. –الصناعة   29-30  

  33-31 الخدمات والتجارة.

  33-30 املجال العالمي.

( الخدمات واملبادالت التجارية.1الواليات املتحدة األمريكية )  33-38  

( الصناعة والزراعة.2الواليات املتحدة األمريكية )  37-31  

( مراحل البناء.1االتحاد األوروبي )  33-39  

( القوة اإلنتاجية.2االتحاد األوروبي )  38-91  

  98-93 نموذج التنمية في الدول الحديثة التصنيع.

دولة حديثة التصنيع في أمريكا الجنوبية. –البرازيل  97-89  
 ة \الما
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 م2022/2023من العام الدراس ّي  األول للفصل في مقررات املواد االجتماعية املحتوى العلمي املطلوب 
                                                                                                    توحيد املساراتاملسار:                                                                                                                                              211املواد االجتماعية أجا املادة /اسم املقرر ورمزه: 

 الثاني/ ثالثاملستوى ال: الصف                                                                                                     قضايا ومشكالت معاصرة اسم الكتاب:

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

املوضوع األول: 

تلوث الهواء 

 واملاء

  11-7 التلوث.

االحتباس الحراري.        13-21  

  29-22  األمطار الحامضية واستنزاف األوزون.

  37-31 طرق املحافظة على الثروة املائية. 

واملحيطات.تلوث البحار   11-17  

املوضوع الثاني: 

 التصحر

  30-31 التصحر مفهومه وأسبابه الطبيعية والبشرية.

  33-31 مضاعفات التصحر وطرق مكافحته.

املوضوع الثالث: 

التقدم الدول 

 النامية

.الدول النامية  39-91  

  99-92 مشاكل الدول النامية

املوضوع الرابع: 

 األمن الغذائي

النقص الغذائي.أسباب   73-101   

  103-102 معالجات النقص الغذائي وحلوله
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 م2022/2023من العام الدراس ّي  األول للفصل في مقررات املواد االجتماعية املحتوى العلمي املطلوب 
 توحيد املسارات                                                                                      املسار:                                                                                                                                                           221أجا -املواد االجتماعيةاملادة /اسم املقرر ورمزه: 

 ثالث ال/  الثانياملستوى الصف:                                                                                  ةالخليج العربيدول ة جغرافياسم الكتاب: 

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

طبيعة دول 

 الخليج العربية

"وحدة األرض 

 واملصير"

هميتها االستراتيجية.العربية وأدول الخليج   10-13  

  23-13 مظاهر السطح في دول الخليج العربية.

  27-21 املناخ.

  33-30 املياه.

  12-39 الثروة املعدنية.

  18-13 النفط والغاز.

سكان دول 

 الخليج العربية

 "التنوع والثراء"

  33-31 الخصائص السكانية لدول الخليج العربية.

  32-39 التنمية البشرية لدو ل الخليج العربية.

اقتصادات دول 

 الخليج العربية 

"نحو استدامة 

 التنمية"

  91-33 التنمية االقتصادية في دول الخليج العربية.

في دول الخليج العربية. القطاع الصناعي  92-81  

عي في دول الخليج العربية.القطاعي الزراعي   82-87  

السياحة واملصارف والتجارة في دول الخليج العربية.قطاع   70-101  

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx
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 م2022/2023من العام الدراس ّي  األول للفصل في مقررات املواد االجتماعية املحتوى العلمي املطلوب 
 توحيد املسارات                                                                                     املسار:                                                                                                                                                        210أجا -ملواد االجتماعيةاملادة /اسم املقرر ورمزه: ا

 الثانياملستوى الصف:                                                                                عربيجغرافية الوطن الاسم الكتاب: 

الفصل 

 )الوحدة(
 عنوان الدرس ورقمه

 الصفحة

 إلى( –)من 
 املالحظات

- 

  13 – 8 الوطن العربي: مقومات ومالمح جغرافية

  17 – 11 أشكال السطح في الوطن العربي.

  23 – 20 املناخ في الوطن العربي.

  39 – 31 الثروة املائية في الوطن العربي.

  13 – 10 السكان في الوطن العربي.

  31 – 13 التنمية البشرية في الوطن العربي.

  33 – 33 بنية االقتصاد وخصائصه في الوطن العربي.

والبشرية واالقتصادية.(: العوامل الطبيعية 1الزراعة في الوطن العربي )  39 – 30  

  93 – 91 أهم املوارد املعدنية في الوطن العربي.

  80 – 99 النفط والغاز في الوطن العربي.

  102 – 77 الخدمات واملبادالت التجارية.

 

https://www.moe.gov.bh/Home.aspx

