
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34school_hours2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس شيماء عبد الوهاب العامر والهادي العثمني اضغط هنا                                           
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https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=شيماء عبد الوهاب العامر والهادي العثمني


 

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 إدارة املناهج
 قسم اللغات والعلوم اإلنسانية
 وحدة مناهج املواد االجتماعية

 

 

التعليم األساسي والثانوي أثناء اإلجازة االستثنائية طلبة في المواد االجتماعية لالموضوعات المقررة 
 م2020مارس  10م إلى 2020فبراير  26في الفترة من  وتعليق الدراسة

: التعليم األساسي:   أوالا

 الصفوف عناوين الدروس أرقامها مالحظات

 الحي الذي يعيش فيه حامد وسعاد 11 
 األول االبتدائي

 الكرة األرضية 11 
 الثاني االبتدائي

 (1تطور الزراعة ) 11 
 الثالث االبتدائي

 22 

23 

 النفط والغاز الطبيعي في مملكة البحرين
 الصناعة في مملكة البحرين

 الرابع االبتدائي

 24 

25 

 سكان الوطن العربي

الموقع والثروات الطبيّعية -شبه الجزيرة العربية   

 الخامس االبتدائي

 23 

24 

 األشعة الشمسية واألقاليم المناخية
 البيئة االستوائية

 السادس االبتدائي

 39 

40 

عمكة وحجة الودا  فتح -(5اإلسالم يوّحد شبه الجزيرة العربية )  

أبو بكر الصديق -(1الخلفاء الراشدون )  

 األول اإلعدادي

 38 

39 

40 

41 

النظام السياسي والعسكري  -(7الخالفة العباسية )  

اإلدارة والقضاء -(8الخالفة العباسية )  

االقتصاد -(9الخالفة العباسية )  

( الطابع المدني1المجتمع العباسي) -(10الخالفة العباسية )  

 الثاني اإلعدادي

 34 

35 

36 

37 

م(1939-1919األزمات الدولية )  

م(1945-1939الحرب العالمية الثانية )  

االستقالل في المشرق العربيحركة   

(1حركة االستقالل في المغرب العربي)  

 الثالث اإلعدادي

 

 ثانياا: التعليم الثانوي: 



 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 إدارة املناهج
 قسم اللغات والعلوم اإلنسانية
 وحدة مناهج املواد االجتماعية

 

 مالحظات أرقامها عناوين الدروس املقرر 
الجغرافيا 

أجا )االقتصادية
102) 

 المجال العالمي -
( الخدمات والمبادالت 1الواليات المتحدة األمريكية ) -

 التجارية

10  
11 

 

الجغرافيا الطبيعية 
 (211)أجا 

 التعرية -

 الوحدات التضاريسية الكبرى  -

 الطقس والمناخ  -

 التساقط-التكاثف-الرطوبة -

9 
10  
13 
16 

 

 الجغرافيا السكانية 
 (312)أجا 

 تركيب السكان  -

 النشاط االقتصادي للسكان -
7 
8 

 

قضايا ومشكالت 
 (214معاصرة )أجا

 تلوث البحار والمحيطات -

 مفهومه واسبابه الطبيعية والبشريةالتصحر:  -
6 
7 

 

 تاريخ البحرين
الحديث واملعاصر 

 (203)أجا

 1970البحرين من الفتح الخليفي حتى العام  -

 1999-1970البحرين ما بين  -
2  
3 
 

 

تاريخ العرب الحديث 
 (213واملعاصر )أجا

 االستعمار األوروبي للمشرق العربي والقرن األفريقي -
 العربية الحديثةبوادر النهضة   -
 الثورة العربية الكبرى   -

 حركات التحرر من االنتداب الفرنسي والبريطاني ...  -
حركات التحرر وتحقيق االستقالل في مصر  -

 والسودان...

7 
8 
9  

10 
11 

 

 إعداد:

 أ.شيماء عبدالوهاب العامر                                                   أ.الهادي العثمني


