
 
 م 2017 - 2016العام الدراسي :                                        وزارة التربية

 التوجيه الفني العام لالجتماعيات

 

 برنامج المنهج الوطني الكويتي

 
 مستوى التقييم معيار المنهج

 
 
 
 منشط

0 
 ز () لم يجت

1 
 ) مقبول (

2 
 ) جيد (

3 
 ) جيد جداً (

4 
 ) ممتاز (

ون قادراً ن يكأ 1.1
على معرفة  طبيعة 

 –ة )الموقع ئالبي
( المناخ -التضاريس 

في دولة الكويت 
ودول مجلس التعاون 

الخليجي ودور 
مؤسسات المجتمع 

 المختلفة

طلب إلى التالميذ تحليل مجموعة من ي  
الصور ألوجه مختلفة للطبيعة في الكويت 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي ومن ثم 

 اآلتي: ناإلجابة ع
 لطبيعة التي شاهدتها فيأ. اذكر أوجه ا

 الصور.  
 ب. قارن بين أوجه الطبيعة في دول

 مجلس التعاون والكويت  
 بإعطاء مثالينج. وضح أوجه اإلختالف 

 على معارف سابقة اً على األقل معتمد  
 خاصة بالمناخ والموقع  

 د . عبر عن رأيك حيال مزايا وسلبيات
 الكويت مقارنة بباقيالعيش في دولة   
 دول مجلس التعاون  

 ننقطة مقابل اإلجابة ع لم يساهم في العمل
 "أ"

 ننقطتان مقابل اإلجابة ع
 "أ"و "ب"

ثالث نقاط مقابل 
أ و ب  ناإلجابة ع

 و"ج"

أربع نقاط مقابل اإلجابة 
 أ و ب و ج و د نع

ن يكون قادراً أ 1.3
نظمة على معرفة األ

السياسية في دول 
مجلس التعاون 

الخليجي و تأثيرها 
  على المجتمعات 

 الخليجية.

لى اصدقائهم في الخارج إكتابة رسالة 

 ين معالم النظام السياسي في دولةحموض

مقارنة بأنظمة دول مجلس  الكويت

 .التعاون

للنظام  اً واحد اً ذكر معلم .منها اً يأذكر يلم 
 الكويت.السياسي في 

معالم  الثةذكر ث

للنظام السياسي 

 .في الكويت

 

جميع معالم النظام 
ة السياسي في دول

الكويت كما اشتمل 
 .عليها الكتاب

جميع معالم النظام 
 الكويت السياسي في دولة

كما اشتمل عليه الكتاب 
جراء مقارنة مع باقي إو

 التعاون.دول مجلس 



ن يكون قادراً أ 1.2
على التعرف على 

تركة الروابط المش
 -الدين  -)اللغة 

 -التقاليد العادات و
 التاريخ المشترك(

ائطية يضمن فيها قصاصات يعد مجلة ح
خليجية توضح لمجالت وصحف محلية و

الروابط المشتركة التي تجمع دول مجلس 
 التعاون الخليجي

منها  اً يألم يضمن 
بالمجلة الخاصة 
 بالموضوع المطلوب

ضمن رابطة واحدة من 
 الروابط

ضمن ثالث روابط مما 
 الكتاب المدرسيفي جاء 

ضمن جميع الروابط 
التي اشتمل عليها 
 الكتاب المدرسي

ضمن جميع الروابط التي 
ا الكتاب اشتمل عليه

المدرسي مع ذكر امثلة 
وعرض موضوعات 

ويحث  ،مكتوبةمصورة و
على المحافظة عليها 

 العمل بها .و

 اً ن يكون قادرأ 3.1
على المساهمة في 

المحافظة على البيئة 
الطبيعية في دولة 

 الكويت بالتعاون مع 
مؤسسات المجتمع 

 المختلفة

يتناول فيه سبل  اً ذاعيإ جاً يعد برنام
المحافظة على البيئة الطبيعية في دولة 

 الكويت

عرض المشكالت البيئة  توضيح هدف البرنامج لم يساهم في العمل
 .ظواهرهاالطبيعية و

ديم حلول لمشكالت تق
البيئة الطبيعية كما 
 اشتمل عليها الكتاب

تقديم مقترحات وتوصيات 
المساهمة حول المشكلة و

 في نشر الوعي البيئي

ن يكون قادراً أ 2.4
على تثمين جهود 

دولة الكويت في حل 
المشكالت في منطقة 

 الخليج العربي

يصمم عرض تقديمي حول تثمين جهود 
مشكالت منطقة دولة الكويت في حل 

 الخليج العربي

جهود دولة  أحدعرض  لم يساهم في العمل
الكويت في حل 

المشكالت في منطقة 
 الخليج العربي

عرض جهود دولة 
الكويت في حل المشكالت 
في منطقة الخليج العربي 

 كما في الكتاب

عرض جهود دولة 
الكويت في حل 

المشكالت في منطقة 
الخليج العربي مع ذكر 

 مثلةأ

از دور دولة الكويت برإ
مشكالت في في حل ال

منطقة الخليج العربي 
 الفخر بذلكواالعتزاز و

 
 

 


