
 
 

 التربية                                              وزارة      

                                                                                 م   2017/2018: العام الدراسي                            العام لالجتماعيات        التوجيه الفني 

 الرابع االبتدائي[  للصف  بالدي الكويتتوزيع مقرر ] 

 م  7201/  12/  7 – 7201/  9 /11الفصل الدراسي األول من 

 الصفحة الموضوع  األسابيع

األولى األسابيع األربع  
 (األول الجزء)

 
 2017/ 9 /11من 

 إلى 
9  /10  /2017 

  الموقع: األولى:الوحدة 

 األصلية.الجهات  •

  الفرعية.الجهات  •

 بالدي.خريطة  •

 الكويت.هنا  •
  التضاريس: الثانية:الوحدة 

 والماء.اليابس  •

  بالدي.تضاريس  •

14-35 

الثانية األسابيع األربع  
  (الثاني الجزء)

 
 2017/  10 /10من 

 إلى 
7  /11  /2017  

 

 :التضاريس: الثانية الوحدةتابع /

 بالدي.تضاريس سواحل  •

 بالدي.المد والجزر على سواحل  •

  المناخ: الثالثة:الوحدة  •

 بالدي.الطقس والمناخ في  •

 ( . 1مناخ بالدي )  •

 ( .  2مناخ بالدي )  •

 بالدي.الرياح وظواهرها في  •

  والحيوان:النبات  الرابعة:الوحدة 

 الطبيعية.نباتات بالدي  •

 متنوعة.حيوانات بالدي  •

 

 
 الوحدة الخامسة: نظام الحكم: 

 نشأة بالدي. •

 تاريخ بالدي. •

 البحرية.معركة الرقة  •

 م . 1899اتفاقية الحماية  •

 معركة الجهراء. •

36-65 

الثالثة األسابيع األربع  
 (الثالث الجزء)
  2017/  11/  8من 

 إلى
7  /12  /2017 

67-81 

 

 



 
 

  الرابع االبتدائي[  للصف  بالدي الكويتتوزيع مقرر ] 

 م  8201/  4/  30 – 8201/  1 /28من  الفصل الدراسي الثاني

 الصفحة الموضوع  األسابيع

األولى األسابيع األربع  
 (األول الجزء)

 من 
28  /1  /2018 

 إلى
22  /2  /2018 

 
 
 

 
  الوحدة السادسة: السكان:

 األسرة الكويتية. •

 ( . 1البيت الكويتي )  •

 ( . 2البيت الكويتي )  •

 سكان بالدي. •
 الوحدة السابعة: الموارد: 

 موارد وحرف بالدي قديما ً .  •

 من موارد وحرف بالدي قديما ً .  •

84-101 

الثانية األسابيع األربع  
 (الثاني الجزء)
  2018/  2/  27من 

 إلى 
29  /3  /2018  

 تابع الوحدة السابعة: الموارد: 

 موارد بالدي متنوعة. •

 الذهب األسود. •

 النفط مورد اقتصادي. •
 الوحدة الثامنة: الخدمات: 

 خدمات بالدي كثيرة ومتنوعة. •
 

102-117 

الثالثة األسابيع األربع  
 (الثالث الجزء)
1  /4  /2018  

 إلى 
30  /4  /2018  

 الوحدة الثامنة: الخدمات: تابع /
 

 ( . 1خدمات بالدي )  •

 ( . 2خدمات بالدي )  •
 الوحدة التاسعة: محافظات بالدي الكويت: 

 محافظات بالدي. •

 من معالم محافظات بالدي. •
 

118-132 

 

 الموجه الفني العام لالجتماعيات 

 د . نادية العريفان                                                                                      

 

 



 
 

 التربية                                              وزارة             

                                                                                 م 2018 / 2017: العام الدراسي                                                   فني العام لالجتماعياتالتوجيه ال 

 االبتدائيالخامس  [ للصفالكويت ]بالديتوزيع مقرر 

 م  7201/  12/  12 – 7201/  9 /11الفصل الدراسي األول من 

 الصفحة الموضوع  األسابيع

األولى األسابيع األربع  
 (األول الجزء)

 من 
11  /9  /2017 

 إلى 
9  /10  /2017 

 الوحدة األولى: الموقع: 

 مفاهيم جغرافية. •

 الموقع النسبي. •

 ي.لكالموقع الف •

 ( . 1موقع بالدي )  •

 ( . 2موقع بالدي )  •

14-23 

الثانية األسابيع األربع  
 (الثاني الجزء)

 من 
10  /10  /2017  

 إلى 
7  /11  /2017 

 الوحدة الثانية: التضاريس:
 بالدي. تضاريس -1
 تطبيقات. -2

 المناخ:الوحدة الثالثة: 
 عناصر المناخ. -1
 العوامل المؤثرة في مناخ بالدي. -2
 المواسم المناخية في بالدي. -3

 

26-37 

الثالثة األسابيع األربع  
 (الثالث الجزء)

 من 
8 /11  /2017 

 إلى 
12  /12  /2017 

 
  والحيوان:النبات  الرابعة:الوحدة 
 بالدي.النبات الطبيعي في  -1
 بالدي.حيوانات في  -2

  بالدي:حكام من  الخامسة:الوحدة 
 بالدي.حاكم من  -1
 الكويت.بصمة حاكم في تاريخ  -2

 
 

40-53 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  االبتدائي خامسال [ للصفالكويت ]بالديتوزيع مقرر 

 م  8201/  4/  30 – 8201/  1 /28من  الفصل الدراسي الثاني

 الصفحة الموضوع  األسابيع

األولى األسابيع األربع  
 (األول الجزء)

 من 
28  /1  /2018 

 إلى 
22  /2  /2018 

 
  حكام من بالدي:الوحدة الخامسة: تابع 

 الشيخ صباح السالم الصباح )أبو الجميع( . -3

 الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح )أمير القلوب( -4
 االحتالل والصمود.  •

 التحرير وشمس الحرية. •
 )األمير الوالد( . الشيخ سعد العبد هللا السالم الصباح -5
 الشيخ صباح األحمد الصباح )األمير القائد( . -6

 

54-69 

الثانية األسابيع األربع  
 (الثاني الجزء)

 من
 27  /2  /2018 

 إلى 
29  /3  /2018 

 الوحدة السادسة: السكان: 
 ( . 1السكان في بالدي )  -1
 ( . 2السكان في بالدي )  -2

 الوحدة السابعة: الموارد: 
 . (  1حديثا ً) موارد بالدي  -1

 (  . 2موارد بالدي حديثا ً )  •
 

72-85 

الثالثة األسابيع األربع  
 (الثالث الجزء)

 من
 1  /4  /2018  

 إلى 
30  /4  /2018 

 
 الوحدة الثامنة: الخدمات: 

 من مؤسسات بالدي. -1
 من هيئات بالدي. -2

 
 الوحدة التاسعة: المعالم: 

 السياحة الداخلية والخارجية. •
 

88- 99 

 

 الموجه الفني العام لالجتماعيات 

 د . نادية العريفان                                                                                      

 


