
 
 

 

 

 7/1/2020موعد اإلمتحان  ❖

 االمتحان املوحد املركزي ملادة التربية للمواطنة 

 

 

 Grade  8                       -              الثامن : الصف

 السنة الدراسية             Citizenship               -    التربية للمواطنة   :املادة

   دينا الدحويش  :ةاملعلم 2019-2020

 

 ي االمتحانالدروس املطلوبة ف

رقم صفحات 

 الكتاب

 35-34-33-32 القانون في حياتنا 

 41-40-39 الحوار 

    

 املالحظات    

 

 الكتاب واملذكرة هما املرجعان األساسيان ملذاكرة االمتحان 

 مملكة البحرين

 التعليم الخاص –وزارة التربية والتعليم 

 املدرسة األهلية 



 

 

 

 القانون في حياتنا 

مع تطور المجتمعات المدنية وضعت المجتمعات اإلنسانية قواعد تنظم الحياة في المجتمع أطلق عليها 

مشترك داخل المجتمع الواحد. وكلما تعقدت اسم القانون ,وأصبح القانون العمود الفقري لضمان العيش ال

الحياة المجتمعية ازدادت الحاجة إلى تنظيمها بالقوانين و بالتالي ازدادت الحاجة إلى تحسين هذه القوانين 

 .و تطويرها

 أوالً :القانون:

 مفهوم القانون : -1

ة األشخاص في القانون مجموعة من القوانين والمبادىء العامة ,المجردة ,والملزمة ,تنظم عالق

المجتمع ,تصدرها السلطة التشريعية للدولة وتقترن بجزاء على من يخالفها تطبقه عليه السلطة 

 العامة . 

 خصائص القانون :  -2

 تنظم عالقات األشخاص -ُملزمة                  -مجردة              -عامة               -

 تقترن بجزاء من يخالفها تطبقه السلطة العامة -تصدرها السلطة التشريعية للدولة              -

 

 القانون وبعض مجاالت تطبيقه: مبادىء -3

 : نصوص حقوقية و مرجعيات

 تم استنباط و إيجاد القوانين من القرآن الكريم و دستور البالد و القوانين الدولية )المحكمة الدولية(

 مجاالت تطبيق القانون :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحوار 



 مفهوم الحوار :  -1

يغلب عليه الهدوء و البعد ،  الحوار نوع من التفاعل بين شخصين أو أكثر حول موضوع إشكالي

يهدف إلى طرح األفكار و تبادل اآلراء و تقريب وجهات النظر بطريقة  ، عن الخصومة 

 حضارية. 

 مجاالت الحوار:   -2

 بما أن الحوار وسيلة للتواصل اليومي بين أفراد المجتمع ،فهو يغطي مجاالت عدة أبرزها: 

 المجال اإلجتماعي  -   المجال التربوي                                -

 المجال السياسي    -المجال اإلقتصادي                                -

 المجال الديني    -المجال الفكري                                    -

 شروط و آداب الحوار :   -3

المعايير السلوكية التي يلتزمها المشاركون في الحوار من أجل اإلبقاء  آداب الحوار : -

على عالقات التفاهم و اإلحترام و التعاون بينهم ,مهما اختلفت أفكارهم و وجهات نظرهم  

 حول موضوع الحوار .

 شروط وآداب الحوار :  -

 التزام القول الحسن واإلبتعاد عن اللغة غير المفهومة .  •

 خر واإلعتراف بوجوده.احترام الرأي اآل •

 حسن اإلستماع واإلنصات واإلبتعاد عن المقاطعة.   •

 خفض الصوت واإلبتعاد عن المقاطعة. •

 التماس العذر للمحاور إن أخطأ. •

 الموضوعية في الحوار  •

 . احترام الحقيقة و األمانة في عرضها •

 إختيار الزمان و المكان المناسبين  •

 سابقة.  التجرد للحوار وعدم التأثر بأية خلفيات  •


















