
 

 

 30/4/2019موعد اإلمتحان : ❖

االمتحان املوحد املركزي ملادة التربية للمواطنة    
 

 Grade  10                        -                العاشر  : الصف

 السنة الدراسية         Citizenship               -    التربية للمواطنة      :املادة

  دينا الدحويش  :ةاملعلم 2018-2019

 س املطلوبة في االمتحانالدرو  القسم
رقم صفحات 

 الكتاب

  

 

 

 

 

 

 

 للمواطنة  التربية 

  الوحدة الوطنية 

  مبادىء  املواطنة وقيمها في مملكة البحرين

  شهداء الواجب

  إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان

  الوظائف األساسية للدولة

  النظام السياس ي ململكة البحرين

  العالقات الخارجية ململكة البحرين 

  الحكم الرشيد و الشأن العام

  اإلدارة الرشيدة للشأن املالي في مملكة البحرين 

   

 املالحظات    

 الكتاب واملذكرة هما املرجعان األساسيان ملذاكرة االمتحان 

 مملكة البحرين

 التعليم الخاص –والتعليم  وزارة التربية

 املدرسة األهلية











صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (1 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات  البحرين مملكة   

والتعليم التربية وزارة  

المركزية إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات  
 7102/7102 للتعليم الثانوي للعام الدراسي امتحان نهاية الفصل االول

 

   والديني المسار: توحيد المسارات               االنسانالتربية للمواطنة وحقوق  المقرر:اسم 
  ونصف ةساع الزمن:                                              010 : وطنررمز المقر 

====================================================================  
 درجة( 72) األول:السؤال 

 وال: أ
 لصحيحة.اإلجابة اضع سطرا تحت 

 :كل ما يأتي من خصائص االنتماء الوطني ما عدا-0
 
 .أدني مستويات االنتماءانه –ب                                 جامع لمختلف االنتماءات.انه –أ 

 .ضامن لعلوية المصلحة الوطنيةانه –د                           .ضامن لوحدة التنوع واالختالفانه –ج 
 
 :كل ما يأتي يعزز الوحدة الوطنية ما عدا– 7
 
 .تشجير ساحة المدرسة–ب                           .الترويج للمكاسب واالنجازاتأ 

  .تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة–د                                .تالزم الحق والواجب–ج 
 
 :ما عدا المجسدة للوالء الوطنياألفعال والصفات كل ما يأتي هو من  3
 
 .االنضباط في العمل وبذل الجهد-ب                 .تقدير دور القيادة في مواجهة التحديات–أ 

 .مالزمة الحياد امام اعمال التخريب–د                           .نصرة الوطن داخليا وخارجيا–ج 
 
 :مملكة البحرين التحديات االقتصادية واالجتماعية ب تعالج– 4
 
 .دون المساس بالخدمات اعادة توجيه الدعم–ب               .التوقف عن اسداء بعض الخدمات الحيوية–أ 

 .الزيادة في عدد الوزارات والهيئات الحكومية-ج                   .التخلي عن مشروعات البنى التحتية–ج 
 
 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (2 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات    

  المواطن منتصرا لوطنه عندما:يكون – 2
    
 .يتمتع بحقوقه فقط–ب                          .يتالزم عنده الحق والواجب–أ 

 يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة.–د                        .فقط يستفيد من ثروات وطنه–ج 
 

 :ثانيا
  تكافؤ الفرص/المساواة/التسامح/العدالة/االعتدال: المبادئ االتية امام ما يناسبها من عباراتضع  
 
 .................: ........................................رفض التمييز على أي أساس كان– 1
 ......................: .........................اهتمام مخصوص بذوي االحتياجات الخاصة– 2
 .....: .....................سلوكه تفيد الوسطية ونبذ العنف صفة في االنسان تبرز من خالل– 3
 ...........................: .......................تمتع كل الفئات االجتماعية بثروات البالد– 4
 .: .......................................صفة في االنسان تفيد تقبل االخر المختلف واحترامه– 5
 
 

 درجة( 72) الثانيالسؤال 
 أوال:

 .اعرض ثالث اثار من مميزات االنسان المعتدل في سلوكه وثالث اثار لها على المجتمع
 
 اثار االعتدال في سلوك االنسان المعتدل:– 1

- .......................................................................................... 

- ........................................................................................... 

- .......................................................................................... 

 اثار االعتدال على المجتمع:-2
- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

 
 
 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (3 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات   المكان المناسب ( في√)أكمل الجدول االتي بوضع عالمة  ثانيا: 

 
 الفاداتا

حقوق 
اقتصادية/
اجتماعية/

 ثقافية

حقوق البيئة 
والتنمية 
 المستدامة

حقوق 
 مدنية/سياسية

    .للموطنين مستوى معيشي الئق
    .المواطنون يعبرون عن آرائهم وينشرونها
     .يمارس المواطنون أنشطة ثقافية متنوعة

    .يمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم
    تتخذ الدولة كافة التدابير للحماية من اخطار االنحباس الحراري.

    جميع المواطنين مطالبون باالستغالل األمثل للموارد الطبيعية.
    يتمتع الطالب بمدارس مجهزة ومدرسين اكفاء.

 
 درجة( 74) :السؤال الثالث

 أوال: 
رباء والماء اتخاذ إجراءات أساسية. اذكر منها في مادتي الكهخدمة للوطن والمواطن يقتضي الدعم الحكومي 

 ثالثة.
- ............................................................................ 

- ............................................................................ 

- ............................................................................  
 ثانيا:

من واقعك ( من خالل امثلة بفائدتينعرف مفهوم الترشيد في الكهرباء والماء ثم أبرز فوائد الترشيد )االكتفاء  
 المعيش.
 التعريف:

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 فوائد الترشيد:
- ........................................................................................... 

- .......................................................................................... 

 
 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (4 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات    ثالثا: 

 ه.اقرا النص االتي وانطالقا منه ومما درست اجب عن األسئلة التي تلي"
المبادئ  أحدبوصفه  الشورى، أواستلهاما لمبد العامة،النص: "ومن اجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون 
وبواجبه أيضا  جميعه،وايمانا بحق الشعب  البحرين،اإلسالمية االصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة 

بات من صالح دولة البحرين ان تتكون  العريقة،واسوة بالديمقراطيات  الدستورية،في مباشرة حقوقه السياسية 
مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية الى جانب مجلس  مجلسين،السلطة التشريعية من 

 لالستعانة بآرائهم فيما تطلبه الشورى من علم وتجربة." معّين يضم أصحاب الخبرة واالختصاص
 الوطني الفصل الخامس/ الحياة النيابيةميثاق العمل 

 
 األسئلة:
 على ماذا استند ميثاق العمل الوطني إلحداث سلطة تشريعية من مجلسين؟ .1

-................................................................................... 
-................................................................................... 
-................................................................................... 

 سم المجلسين واذكر مهام كل واحد منهما.. 2    
  :...............................................................اسم المجلس المنتخب-       

 ................مهامه: .............................................................-       
           ................................................................................................ 
 .............................اسم المجلس المعين:.....................................-       
 .......................مهامه: .................................................................-       

         ................................................................................................ 
 

 درجة( 72السؤال الرابع )
 أوال:

 
بأعمال في مجال مساهمة مملكة البحرين في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم واالمن الدوليين قامت المملكة 

 دعمت من خاللها موقعها ودورها في المحافل الدولية. اذكرها. كثيرة ومتنوعة
- .......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- ..........................................................................................  

 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (5 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات    

 ثانيا:
 داخل الجدول التالي: ضع مبدا من بين مبادئ الحكم الرشيد في الخانة المناسبة

 
 االفادات

 

 
 المبدأ المناسب

  .محاسبة األشخاص والجهات التي تقدم الخدمات كلما تبين ان هنالك خلال او تجاوزا
  .خضوع الجميع الى القوانين من دون تمييز

  مضبوطة ومعروفة.قبول مطالب المواطنين وشكاويهم والرد عليها وفق اجال 
  قدرة الموظفين على تقديم الخدمة بجودة عالية وفي وقت مناسب مقابل تكلفة معقولة.

 
 ثالثا:
 .ماليعام عالمي/شأن اعام  شأنالتالية بما يناسبها من المفردتين التاليتين:  االفاداتأكمل 
 الى المعلومة: ...................................................................حرية النفاذ  -

 .....................................حظر الدعاية للحرب والدعوة الى الكراهية: .............. -
 ....................................احترام حقوق االخرين وسمعتهم في اثناء نشر التحقيقات:  -

 المساءلة والمحاسبة إذا ثبت ان هنالك خلال في التصرف في الموارد الوطنية: ................. -

............................................................................................ 
 .......................................................التدقيق في الحسابات والتحقيق فيها: .. -

 سالمة استعمال موارد الدولة وثرواتها: ........................................................ -

 .ضمان امن الصحفيين وسالمتهم: ........................................................... -
 

 انتهت االسئلة



( 1) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات  البحرين مملكة   

والتعليم التربية وزارة  

المركزية إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات  
 7102/7102 للتعليم الثانوي للعام الدراسي نهاية الفصل االولامتحان  اجابة

 

    والديني المسار: توحيد المسارات               التربية للمواطنة وحقوق االنسان المقرر:اسم 
  ونصف ةساع الزمن:                                              010 : وطنررمز المقر 

====================================================================  
 

 درجة( 72) األول:السؤال 
 عالمات/عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 01)وال: أ

 لصحيحة.تحت اإلجابة ا ضع خطا
 :كل ما يأتي من خصائص االنتماء الوطني ما عدا-0
 
 .أدني مستويات االنتماءانه –ب                                 جامع لمختلف االنتماءات.انه –أ 

 .ضامن لعلوية المصلحة الوطنيةانه –د                           .ضامن لوحدة التنوع واالختالفانه –ج 
 
 :كل ما يأتي يعزز الوحدة الوطنية ما عدا– 7
 
 .تشجير ساحة المدرسة–ب                           .الترويج للمكاسب واالنجازاتأ 

  .الشخصية على المصلحة العامةتقديم المصلحة –د                                .تالزم الحق والواجب–ج 
 
 :ما عدا األفعال والصفات المجسدة للوالء الوطنيكل ما يأتي هو من  3
 
 .االنضباط في العمل وبذل الجهد-ب                 .تقدير دور القيادة في مواجهة التحديات–أ 

 .امام اعمال التخريب مالزمة الحياد–د                           .نصرة الوطن داخليا وخارجيا–ج 
 
 :مملكة البحرين التحديات االقتصادية واالجتماعية ب تعالج– 4
 
 .دون المساس بالخدمات اعادة توجيه الدعم–ب               .التوقف عن اسداء بعض الخدمات الحيوية–أ 

 .الزيادة في عدد الوزارات والهيئات الحكومية-ج                   .التخلي عن مشروعات البنى التحتية–ج 
 

 

 نموذج اإلجابة



( 2) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات    

  يكون المواطن منتصرا لوطنه عندما:– 2
    
 .يتمتع بحقوقه فقط–ب                          .يتالزم عنده الحق والواجب–أ 

 على المصلحة العامة.يقدم مصلحته الخاصة –د                        .فقط يستفيد من ثروات وطنه–ج 
 

 عالمات لكل إجابة صحيحة( 3عالمات/  02) :ثانيا
  : تكافؤ الفرص/المساواة/التسامح/العدالة/االعتدالالمبادئ االتية امام ما يناسبها من عباراتضع  
 
 المساواة: رفض التمييز على أي أساس كان– 1
 تكافؤ الفرص: اهتمام مخصوص بذوي االحتياجات الخاصة– 2
 االعتدال: صفة في االنسان تبرز من خالل سلوكه تفيد الوسطية ونبذ العنف– 3
 العدالة: تمتع كل الفئات االجتماعية بثروات البالد– 4
 التسامح: صفة في االنسان تفيد تقبل االخر المختلف واحترامه– 5
 
 

 درجة( 72) السؤال الثاني
 عالمة/عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 07 أوال:

 .ثالث اثار من مميزات االنسان المعتدل في سلوكه وثالث اثار لها على المجتمعاعرض 
 
 :اثار االعتدال في سلوك االنسان المعتدل– 1

ط من الكرامة/يتريث لحة/يمتنع عن التشهير والثلب والحيفضل الحوار/يفضل التوافق/يدعو الى المصا
تقبل كل الصيغ األخرى التي اختارها الطالب )...في اصدار االحكام/ يرفض التعصب ونشر الكراهية

 شرط اتصالها بالموضوع(

 :اثار االعتدال على المجتمع-2

تعزيز انسجام النسيج االجتماعي/تقوية الوحدة الوطنية/تعزيز احترام الدولة والقانون والرموز/تحقيق 
حل النزاعات ات األخرى/التعايش/تدعيم جهود التنمية/تحقيق االمن واالستقرار/ االنفتاح على الحضار 

 تقبل كافة الصيغ األخرى التي يختارها الطالب شرط اتصالها بالموضوع()بالطرق السلمية 

 

 
 



( 3) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات    

عالمة/عالمتان عن كل إجابة  14) المكان المناسب ( في√)أكمل الجدول االتي بوضع عالمة  ثانيا:
 صحيحة(

 
 الفاداتا

حقوق 
اقتصادية/
اجتماعية/

 ثقافية

حقوق البيئة 
والتنمية 
 المستدامة

حقوق 
 مدنية/سياسية

   √ .للموطنين مستوى معيشي الئق
 √   .المواطنون يعبرون عن آرائهم وينشرونها
   √  .يمارس المواطنون أنشطة ثقافية متنوعة

 √   .يمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم
  √  الحراري.تتخذ الدولة كافة التدابير للحماية من اخطار االنحباس 

  √  جميع المواطنين مطالبون باالستغالل األمثل للموارد الطبيعية.
   √ يتمتع الطالب بمدارس مجهزة ومدرسين اكفاء.

 
 درجة( 74) :السؤال الثالث

 عالمات/عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 2)أوال: 
والماء اتخاذ إجراءات أساسية. اذكر منها رباء في مادتي الكهخدمة للوطن والمواطن يقتضي الدعم الحكومي 

 ثالثة.
الكافية/تخفيض الرسوم/انتظام دفع االشتراكات/ترشيد االستهالك )يجوز للطالب استعمال صيغ  التغطية

 تعبيرية أخرى ذات صلة بالموضوع(

 عالمات/ عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 4) ثانيا:
( من خالل امثلة من واقعك بفائدتينبرز فوائد الترشيد )االكتفاء عرف مفهوم الترشيد في الكهرباء والماء ثم أ 

 المعيش.
 )عالمتان(التعريف:

. )تقبل الصيغ األخرى التي يختارها الطالب هو نمط حياة يلتزم به المشترك ليزيد من فاعلية الخدمة
  شرط المامه بمكونات المصطلح(

 

 واحدة(:)عالمتان، لكل فائدة عالمة  فوائد الترشيد:
يعبر الطالب بأساليب متنوعة عن الفوائد المتأتية من ترشيد الماء والكهرباء مثل وفرة اإلنتاج/ توجيه 

 والمزايا الناتجة عن ترشيد االستهالك. من الفوائد االفائض لزيادة الدعم/ التحكم في المصروفات وغيره



( 4) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات    

 
 عالمة/عالمتان عن كل إجابة صحيحة(04) ثالثا:

 االتي وانطالقا منه ومما درست اجب عن األسئلة التي تليه.اقرا النص "
المبادئ  أحدبوصفه  الشورى،واستلهاما لمبد  العامة،النص: "ومن اجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون 
وبواجبه أيضا  جميعه،وايمانا بحق الشعب  البحرين،اإلسالمية االصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة 

بات من صالح دولة البحرين ان تتكون  العريقة،واسوة بالديمقراطيات  الدستورية،في مباشرة حقوقه السياسية 
مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية الى جانب مجلس  مجلسين،السلطة التشريعية من 

 هم فيما تطلبه الشورى من علم وتجربة."لالستعانة بآرائ معّين يضم أصحاب الخبرة واالختصاص
 ميثاق العمل الوطني الفصل الخامس/ الحياة النيابية

 
 األسئلة:
 على ماذا استند ميثاق العمل الوطني إلحداث سلطة تشريعية من مجلسين؟ .1

 مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة استلهام لمبدأ الشورى.-
 حقوقه السياسية والدستورية.حق الشعب وواجبه في مباشرة -
 اسوة بالديمقراطيات العريقة.-

 سم المجلسين واذكر مهام كل واحد منهما.. 2    
 مجلس النواب :اسم المجلس المنتخب-       

 يتولى المهام التشريعية.مهامه: -      
 مجلس الشورى  :س المعيناسم المجل-       
 الخبرة واالختصاص والعلم والتجربة مهامه: تقديم اإلضافة الناتجة عن-      

 درجة( 72السؤال الرابع )
 عالمات/ عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 2) أوال:

بأعمال في مجال مساهمة مملكة البحرين في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم واالمن الدوليين قامت المملكة 
 الدولية. اذكرها. دعمت من خاللها موقعها ودورها في المحافل كثيرة ومتنوعة

 انتهجت سياسة سلمية تجاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية. -

 احترمت منجزات شعوب العالم وقدرتها أحسن تقدير. -

  رفضت تسوية النزاعات عن طريق القوة وسلكت الطرق السلمية لحل المشكالت اإلقليمية والدولية. -

 
 
 



( 5) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات    

 عالمات عن كل إجابة صحيحة(3عالمات/ 07) ثانيا:
 داخل الجدول التالي: ضع مبدا من بين مبادئ الحكم الرشيد في الخانة المناسبة

 
 االفادات

 

 
 المبدأ المناسب

 المساءلة .محاسبة األشخاص والجهات التي تقدم الخدمات كلما تبين ان هنالك خلال او تجاوزا
 سيادة القانون  .دون تمييزخضوع الجميع الى القوانين من 

 االستجابة مضبوطة ومعروفة.قبول مطالب المواطنين وشكاويهم والرد عليها وفق اجال 
 الكفاءة قدرة الموظفين على تقديم الخدمة بجودة عالية وفي وقت مناسب مقابل تكلفة معقولة.

 
 عالمات/ عالمة واحدة عن كل إجابة صحيحة( 2) ثالثا:
 .ماليعام عالمي/شأن اعام  شأنتالية بما يناسبها من المفردتين التاليتين: ال االفاداتأكمل 
 .شان عام اعالميحرية النفاذ الى المعلومة:  -

 شان عام اعالمي.عوة الى الكراهية: حظر الدعاية للحرب والد -
 .شان عام اعالميتهم في اثناء نشر التحقيقات: احترام حقوق االخرين وسمع -

 .شان عام ماليموارد الوطنية: إذا ثبت ان هنالك خلال في التصرف في الالمساءلة والمحاسبة  -
 شان عام مالي.فيها:  التدقيق في الحسابات والتحقيق -

 شان عام مالي.استعمال موارد الدولة وثرواتها: سالمة  -

 عام اعالمي.تهم: شان ضمان امن الصحفيين وسالم -
 

 انتهت االجابة
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