
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 خطة مقررات المواد االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 للتعليم الثانوي

 لفصل الثانيا 
  م2020-2019من العام الدراسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توحيد المسارات



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 

 رقم الدرس الموضوع

 البالد العربية في عهد الدولة العثمانية
 

1 

 العرب والنظام اإلداري العثماني
 

2 

العثمانيين في الواليات العربية حركات االنفصال عن  
 

5 

 االستعمار في البالد العربية: مفهومه عوامله ومسمياته
 

6 

 االستعمار األوروبي للمشرق العربي والقرن اإلفريقي
 

7 

 بوادر النهضة العربية الحديثة
 

9 

 حركات التحرر من االنتداب الفرنسي والبريطاني واستقالل دول بالد الشام والعراق
 

11  

 حركات التحرر وتحقيق االستقالل في مصر والسودان والقرن اإلفريقي
 

12 

 قيام دول شبة الجزيرة العربية الحديثة
 

14 

 فلسطين والتآمر الصهيوني العالمي
 

15 

 

 

 

 

 الطبعة    المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

تاريخ العرب الحديث 
 والمعاصر

213أجا   4 
 م2018



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 الطبعة    المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

تاريخ البحرين الحديث 
 والمعاصر

203أجا   2 
 م2019

 

رقم  الموضوع
 الدرس

 
 مدخل لتاريخ البحرين الحديث والمعاصر

 

 المدخل

 
 تاريخ البحرين الحديث "نشأة الدولة الحديثة وتطورها"

 

الوحدة 
 األولى

 
 البحرين من معركة الزبارة إلى الفتح الخليفي

 

1 

 
1999-1970البحرين ما بين   

 

3 

 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن  

 

الوحدة 
 الثانية

 
 مشروع اإلصالح والتحديث الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 
1 

 
م ومواصلة مسيرة اإلصالح والتحديث2011أحداث العام   

 
3 

 

 



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 الطبعة    المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

211أجا  الجغرافية الطبيعية  م2017 4 

 

 

 الموضوعات

           

 دوران األرض حول نفسها.   -1

 دوران األرض حول الشمس.   -2

 اتجاهات الخرائط ومقاييسها.   -3
 تمثيل التضاريس على الخرائط.   -4
 التجوية.  -8
 التعرية.  -9

 الوحدات التضاريسية الكبرى.  -10
 الطقس والمناخ.  -13
 التساقط  –التكاثف  –الرطوبة   -16
 األقاليم المناخية الحارة والرطبة  -19
 

 
 



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 الطبعة المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

312أجا  الجغرافيا السكانية  م2016 2 

 

 الموضوعات

 

 سكان األرض. -1

 وامل توزع السكان.ع -2

 سكان الريف وسكان المدن. -3

 دراسة السكان.   -6 
 تركيب السكان.-7       

 النشاط االقتصادي للسكان.-8      

 الحركة الطبيعية للسكان. -9       

 نمو السكان. -10       

        
 
 
 
 
 
 



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 
 

 الطبعة المعتمدة  الساعات المعتمدة الرمز المقرر

102أجا  الجغرافيا االقتصادية  م 2016 2 

 اتالموضوع

 

 االقتصاد العام. -1
 األنماط الزراعية في العالم. –الزراعة -3

 ي.التوطين الصناع –الصناعة -5

 الخدمات والتجارة.-6
 المجال العالمي. -10

 ( الخدمات والمبادالت التجارية.1لواليات المتحدة األمريكية )ا -11

 ( الصناعة والزراعة.2لواليات المتحدة األمريكية )ا -12

 

 

 

        

 



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

المعتمدةالساعات  الرمز المقرر  الطبعة المعتمدة 

214أجا  قضايا ومشكالت معاصرة  2018الطبعة  2 

 الموضوعات

 
 الموضوع األول: تلوث الهواء والماء

 التلوث. -1
 االحتباس الحراري. -2

 األمطار الحامضية واستنزاف األوزون. -3

 طرق المحافظة على الثروة المائية. -5            
 تلوث البحار والمحيطات.-6

 
 الموضوع الثاني: التصحر 

 التصحر مفهومه وأسبابه الطبيعية والبشرية.   -7
 مضاعفات التصحر وطرق مكافحته.-8        

 
 الموضوع الثالث: التقدم والتنمية      

 النامية.الدول  -9         
 

 

 

 

 

 

 

 



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 الساعات المعتمدة الرمز المساق

 (2) 211أنس  مبادئ علم االجتماع -1

 

 الموضوعات

 

 الوحدة األولى: علم االجتماع / نشأته وتطوره.        

  .نشأة علم االجتماع ودور المفكرين المسلمين في نشأته وتطوره 

  .تعريف علم االجتماع 

 .ميادين البحث في علم االجتماع 

 طرق البحث في علم االجتماع . 
 

 الوحدة الثانية: التفاعل االجتماعي.        
  .التفاعل االجتماعي 
  .العالقات االجتماعية 

  .األدوار االجتماعية 

  .الثقافة والتفاعل االجتماعي 
 الوحدة الثالثة: التنشئة االجتماعية.         
  .مفهوم التنشئة االجتماعية 
  .خصائص عملية التنشئة االجتماعية 

  .أساليب التنشئة االجتماعية 



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 الموضوعات

  

 الوحدة الرابعة: التغير االجتماعي والمشكالت االجتماعية:  
 أوال: التغير االجتماعي:  

 .تعريفه 

 .التغير االجتماعي في البحرين 

  

 ثانيا: المشكالت االجتماعية:   
  .تعريف المشكالت االجتماعية 

  .مشكلة المربيات األجنبيات 

   

     

 

 
 
 
 



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 الساعات المعتمدة الرمز المساق

 (2) 213أنس كالت فلسفية مش -3

 

 الموضوعات

  
 الفصل األول: التعريف بالفلسفة:  

 .نشأتها، أصلها اللغوي، تطور معانيها 

  .عالقة الفلسفة بالدين 

  .عالقة الفلسفة بالعلم 

  .خصائص التفكير العلمي والتفكير الفلسفي 

  والمجتمعصلة الفلسفة بالحياة . 

  .مباحث الفلسفة وغاياتها 

 
 : الفصل الثاني: مشكلة المعرفة

  :تحديد المشكلة 
 .إمكان المعرفة 

 .مصادر المعرفة 

 .حدود المعرفة 

 .معرفة هللا 

 
 : الفصل الثالث: مشكلة التمييز بين الخير والشر         

  .معني الخير وطبيعته ومصادر معرفته 
  والمسؤولية األخالقية. ياإللزام الخلقمصادر 

 الكالمية. االتجاهات اإلسالمية 
 

 

 

 



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 خطة مقررات المواد االجتماعية والعلوم اإلنسانية
  للتعليم الثانوي 

  م2020-2019الدراسي لفصل الثاني من العام ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التعليم الفني والمهني



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 الطبعة    المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

تاريخ البحرين الحديث 
 والمعاصر

804وطن  1 
 م2019

 

 

رقم  الموضوع
 الدرس

 
خليفة ملك البالد المفدىالعهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل   

 

الوحدة 
 الثانية

 
 مشروع اإلصالح والتحديث الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 
1 

 
م ومواصلة مسيرة اإلصالح والتحديث2011أحداث العام   

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليم الفني 
 والمهني



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 
 
 

 خطة مقررات المواد االجتماعية والعلوم اإلنسانية
 للتعليم الثانوي 

  م2020-2019الثاني من العام الدراسي لفصل ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكفوفون



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 

 الطبعة المعتمدة  الساعات المعتمدة الرمز المقرر

102أجا  الجغرافيا االقتصادية  م 2016 2 

 

 

 الموضوعات

 

 االقتصاد العام.- 1  
 األنماط الزراعية في العالم. –الزراعة -3

 الصناعي.التوطين  –الصناعة -5

 الخدمات والتجارة.-6
 المجال العالمي. -10

 ( الخدمات والمبادالت التجارية.1الواليات المتحدة األمريكية ) -11

 ( الصناعة والزراعة.2األمريكية ) الواليات المتحدة -12
 

 
 
 

 المكفوفون



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 
 

 الطبعة المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

الطبيعيةالجغرافية  211أجا    م2017 4 

 الموضوعات

 دوران األرض حول نفسها.   -1

 دوران األرض حول الشمس.   -2

 اتجاهات الخرائط ومقاييسها.   -3
 الوحدات التضاريسية الكبرى.  -10
 الطقس والمناخ.  -13
 التساقط. -التكاثف  -الرطوبة  -16

 

 

 

 

 

 المكفوفون



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 

 الموضوعات

 

 .سكان األرض.1          

 .عوامل توزع السكان.2

 .سكان الريف وسكان المدن.3

 .دراسة السكان.6
 . تركيب السكان.7        

 . النشاط االقتصادي للسكان.8        

 . الحركة الطبيعية للسكان.9        

       

 
 
 
 
 
 

المعتمدةالطبعة  الساعات المعتمدة الرمز المقرر  

312أجا  الجغرافيا السكانية  م2016 2 

 المكفوفون



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 

  الموضوعات   

 
 الموضوع األول: تلوث الهواء والماء

 .التلوث.1       
 . االحتباس الحراري.2       

 .األمطار الحامضية واستنزاف األوزون.3       

 . تلوث البحار والمحيطات.6   
 الموضوع الثالث: التقدم والتنمية 

 . الدول النامية.9         
 .مشاكل الدول النامية.10        

 
 
 
 
 

 الطبعة المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

214أجا  قضايا ومشكالت معاصرة  2 2018 

 المكفوفون



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 
 رقم الدرس الموضوع

 البالد العربية في عهد الدولة العثمانية
 

1 

 حركات االنفصال عن العثمانيين في الواليات العربية
 

5 

 االستعمار في البالد العربية: مفهومه عوامله ومسمياته
 

6 

 قيام دول شبة الجزيرة العربية الحديثة
 

14 

 فلسطين والتآمر الصهيوني العالمي
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبعة المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

321أجا  تاريخ العرب الحديث والمعاصر  4 2018 

 المكفوفون



 مملكة البحرين

بية والتعليم  وزارة التر

 إدارة المناهج
 وحدة المواد االجتماعية

 

 

 رقم الدرس الموضوع

 
 مدخل لتاريخ البحرين الحديث والمعاصر

 

 المدخل

 
 تاريخ البحرين الحديث "نشأة الدولة الحديثة وتطورها"

 

 الوحدة األولى

 
الفتح الخليفيالبحرين من معركة الزبارة إلى   

 

1 

 
1999-1970البحرين ما بين   

 

3 

 
 العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى

 

 الوحدة الثانية

 
 مشروع اإلصالح والتحديث الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 
 

1 

 
اإلصالح والتحديث م ومواصلة مسيرة2011أحداث العام   

 
3 

 

 الطبعة المعتمدة الساعات المعتمدة الرمز المقرر

تاريخ البحرين الحديث 
 والمعاصر

032أجا   2 2019 

 المكفوفون


