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لكويت تثمين جهود دولة ا

في حل المشكالت في 
 العربي منطقة الخليج 

درك لجهود دولة غير م 

 الكويت.

جهود دولة ويثمن يعي 

 المعلم.من  الكويت بتوجيه

تفاعل مع يثمن بيسعى و 

 متى جهود دولة الكويت
 منه ذلك.لب ط  

 يساهميثمن ويحرص و  
على نشرها في  بفاعلية

 متى المجتمع المدرسي

 .ذلك لب منهط  

بحماس منه يثمن ودر مبا  

في تثمين جهود دولة 

 ويحرص علىالكويت 
خارج نشرها داخل و

 . عتزازبفخر وا المدرسة 
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 التعرف على طبيعة البيئة

 -التضاريس  -) الموقع 

الكويت المناخ( في دولة 
 دول مجلس التعاونو

 غير قادر على التعرف

 .حتى بمساعدة المعلم عليها

على  التعرفعلى قادر 

 المعلم.بمساعدة و هاأحد

على التعرف على قادر 

متى ما  ربعاثنين من أ

بمساعدة بدون طلب منه و 
 المعلم.

على التعرف على قادر 
كما هي في جزاء جميع األ
وبشكل مستقل مع الكتاب 

 تطبيق ذلكو مثلةإعطاء أ

 .متى ما طلب منه

على التعرف على  قادر
جميع األجزاء وبشكل 

مثلة مستقل مع إعطاء أ

الربط فيما ووتطبيق ذلك 
 حول ذلك رأيهبداء وإبينها 

 .وبمبادرة منه

التعرف على االنظمة 

السياسية في دول مجلس 
التعاون الخليجي و تأثيرها 

 على المجتمعات الخليجية

غير قادر على التعرف 
 عليها حتى بمساعدة المعلم.

 قادر التعرف على أحداها
او على بعض االجزاء 

 بمساعدة المعلم.

على ثالث  التعرف ادرق
متى ما طلب منه من خمس 

 بمساعدة المعلم.بدون و 

على التعرف على  قادر

كما هي في جزاء جميع األ
وبشكل مستقل مع الكتاب 

إعطاء أمثلة وتطبيق ذلك 

 .متى ما طلب منه

قادر التعرف على جميع 
األجزاء وبشكل مستقل مع 

وتطبيق ذلك مثلة إعطاء أ
بداء وإوالربط فيما بينها 

بمبادرة حول ذلك ورأيه 

 .منه

تقدير أهمية التعاون و 

الوحدة بين دول مجلس 
 التعاون في جميع المجاالت

ذلك غير قادر على تقدير 

 بمساعدة المعلم. حتى

 ذلك علىتقدير قادر على 

أو على بعض ها أحد
 جزاء بمساعدة المعلم.األ

اثنين من  تقديرقادر على 

متى ما طلب منه  ةربعأ
 المعلم.بمساعدة بدون و

جميع تقدير  على قادر

كما هي في الكتاب جزاء األ
تقل مع أعطاء و بشكل مس

األمثلة و يقارن بين أنظمة 
متى ما  خرىالدول األ

 .طلب منه

جميع تقدير  على قادر
األجزاء وبشكل مستقل مع 

ويقارن بين مثلة إعطاء أ

 خرىأنظمة الدول األ
بداء إالربط فيما بينها وو

بادرة بمل ذلك وحو رأيه

 .منه ويحث عليها

 


