
 
 

 

 

 7/1/2020موعد اإلمتحان  ❖

 االمتحان املوحد املركزي ملادة التربية للمواطنة 

 

 

 Grade  7                        -               لسابعا  : الصف

 السنة الدراسية             Citizenship               -    التربية للمواطنة   :املادة

   دينا الدحويش  :ةاملعلم 2019-2020

 في االمتحانالدروس املطلوبة 
رقم صفحات 

 الكتاب

 19-18 الدولة الحديثة في مملكة البحرين 

 ( 1الملك حمد بن عيسى آل خليفة )

 والية العهد و السنوات األولى للحكم 

20-21-22-23 

    

 املالحظات    

 

 الكتاب واملذكرة هما املرجعان األساسيان ملذاكرة االمتحان 

 مملكة البحرين

 التعليم الخاص –وزارة التربية والتعليم 

 املدرسة األهلية 



 الحديثة في مملكة البحرينالدولة 

 

الشيخ أحمد بن فتح  يعود حكم آل خليفة الكرام للبحرين إلى نهاية القرن الثامن عشر ميالدي عندما 

, وفي عهد القائد المؤسس أحمد الفاتح أصبحت البحرين العربية فلقب بالفاتحالبحرين  محمد آل خليفة

 المسلمة دولة مستقلة ذات سيادة . 

مظاهر الدولة الحديثة في عهد الشيخ عيسى  –أوالً 

 آل خليفة :بن سلمان 

تولى المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل  -

 . 1961خليفة مقاليد الحكم عام 

 :أبرز أعماله لتثبيت أسس الدولة الحديثة -

في  إنهاء المعاهدات السياسية و العسكرية -

 .م 1971اغسطس   14

 تأسيس الحياة النيابية . -

 وضع الدستور. -

 اإلهتمام بالتطور اإلقتصادي . -

 يم و الصحة.تطوير قطاع التعل -

 اإلهتمام بالعمران و اإلسكان. -

 تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية.  -

 إقامة عالقات دبلوماسية بين الدول. -

اإلنضمام لجامعة الدول العربية و منظمة   -

 المؤتمر اإلسالمي و منظمة األمم المتحدة.

 مظاهر الريادة و اإلشعاع :  –ثانياً 

في عهد سمو المغفور له الشيخ عيسى بن   -

سلمان آل خليفة تحققت نهضة شاملة في 

 ة البحرين .أهم مظاهر هذه النهضة :مملك

 في المجال السياسي : -

إنضمام البحرين إلى جامعة الدول العربية  -

منظمة المؤتمر اإلسالمي و منظمة األمم و 

   المتحدة.

تأسيس المجلس الوطني الذي قام على مبدأ  -

 اإلنتخاب و الترشيح . 

 م.1973إصدار دستور البالد عام  -

 :في المجال اإلقتصادي -

  .1969  تاح شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(إفت -

 شركة نفط البحرين.  -

 قطاعات أخرى :  -

 شهدت البحرين نهضة كبيرة في مختلف  -

القطاعات كالتعليم والصحة واإلسكان و  -

األشغال و الكهرباء و الماء و المواصالت 

 و اإلعالم وغيرها.



 ( 1الملك حمد بن عيسى آل خليفة )

 والية العهد و السنوات األولى للحكم 

 
 أوالً: والية العهد:

لن المغفور له األمير عيسى بن سلمان آل أع -

خليفة رسميا والية العهد إلبنه الملك حمد بن 

 1964يونيو  27عيسى آل خليفة في 

سبب اختياره كان لصالحه و حسن سيرته و ما  -

توافر لديه من قدرات لتولي شؤون الحكم  وعلى 

 أساس المبادىء التالية :

 العدل و التقوى و الشورى -

تصريف شؤون الدولة و مراعاة  العزم في  -

 حقوق الرعية.

توثيق عالقات الوالء و الترابط بين الدولة و  -

 الرعية.

* نشأ الشيخ حمد نشأة عربية إسالمية و تلقى 

تعليماً عصريا . كان يحضر مجالس والده و 

يختلط بذوي الخبرة فتميز بسعة األفق و اإلنفتاح 

وتكونت  على قضايا العالم وتمرسه بأمور الحكم

لديه القدرات القيادية التي مكنته من تحقيق 

 .الكثير من  اإلنجازات

 

 ثانياً : السنوات األولى من الحكم :

تولى صاحب الجاللة حمد بن عيسى آل خليفة  الحكم  -

بعد وفاة والده المغفور  1999في السادس من مارس 

 لمان آل خليفة طيب هللا ثراه.له الشيخ عيسى بن س

ألقى خطاب بمناسبة توليه  1999من مارس  13في  -

الحكم )عبر فيه عن رؤية متجددة لمملكة البحرين من 

أجل التقدم و اإلزدهار ضمن نهج وطني شامل و شدد 

على ترسيخ قيم التراحم و التعاون و التواصل بين 

 الحاكم و أفراد شعبه(

 ثالثا: مشروع اإلصالح و التحديث لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: 
 تشكلت لجنة إعداد مشروع العمل الوطني من شخصيات رسمية معروفة. ومن ممثلي المجتمع المدني . -

 % 98.4م و بلغت نسبة الموافقة على الميثاق  2001فبراير  15-14أجري استفتاء شعبي في  -

 منذ هذا التاريخ بدأت البحرين مرحلة جديدة من الديمقراطية و العدل و المساواة. -

 الميثاق الوطني وثيقة عمل مستقبلية تجسد طموحات الشعب و دليل على الحياة السياسية الحديثة في مملكة البحرين. -

 2002فبراير  14التعديالت الدستورية

 
 تحول البحرين إلى مملكة دستورية قائمة على نظام ملكي دستوري وراثي. -

عضواً ( و المجلس  40ي الذي يتألف من مجلس الشورى الذي يتم تعينه )إعادة الحياة النيابية عن طريق المجلس الوطن -     

 عضوا( 40النيابي المنتخب من قبل الشعب )

 منح المرأة كافة حقوقها السياسية وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في شؤون الحياة العامة. -     

قابة المالية و لجان للرقابة اإلدارية بمقتضى التعديالت تعزيز الشفافية في كافة إدارات الدولة فتم تعيين لجان للر -     

   2002الدستورية للعام 

تغيير اإلسم الرسمي لدولة البحرين ليصبح مملكة البحرين و يكون اللقب الرسمي ألمير البالد ملك مملكة البحرين .وفق  -     

 2002األمر الملكي لسنة 

العلم الخاص بملك البحرين ليكون مسنناً ومقسماً إلى خمس أقسام تمثل أركان  تحديد مالمح جديدة لعلم مملكة البحرين و -

 2002اإلسالم الخمسة وفق القانون لسنة 

 


















