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 املالحظات    

 

 الكتاب واملذكرة هما املرجعان األساسيان ملذاكرة االمتحان 

 مملكة البحرين

 التعليم الخاص –وزارة التربية والتعليم 

 املدرسة األهلية



 

  

سوء التفاهم الحضاري سبب من أسباب النزاعات بين الدول رغم أن الحضارات نشأت واستمرت متجاورة  ❖

 وظلت متحاورة تتأثر ببعضها البعض وهذا التأثر ازداد مع تتطور وسائل اإلتصال والمعلوماتية.

 الحضارات.بذلك نستتنتج أن هناك حاجة هامة إلى حوار  ❖

 :اتالحضارحوار مفهوم أوالً:  ❖

 التشاور والتفاعل الثقافي بين الشعوب. -

االقدرة على التكيف مع األفكار والتوجهات المختلفة ألفكارنا وتوجهاتنا والتعامل معها بتحضر سياسية كانت  -

 فنية أو حتى دينية.أو ثقافية 

 الهدف من هذا كله التعايش السلمي وتجنب نشوب أزمات حضارية. -

 

 حوار الحضارات: أسبابثانيا: دواعي و ❖

 التنوع الحضاري حافز للحوار : -1

اإلعتراف بالحضارات المختلفة عن حضاراتنا بما لديها من خصوصيات وتقاليد ومميزات تشجع على الحوار  -

 الذي  يسمح ببناء عالقات سليمة بين الحضارت وداخل الحضارة الواحدة .

 

 تزايد نفقات التسلح وتعدد مناطق التوتر والنزاعات المسلحة : -2

 التسلح بشكل متسارع ولبعض هذه النزاعات أبعاد حضارية .تعددت مناطق التوتر والنزاع في العالم و -

 هذه االختالفات في العادات والتقاليد سببا للتوتر إذا لم يكن الحوار هو سبيل للتفاهم . -

 

 ترابط المصالح االقتصادية والبيئية: -3

 ترابط المصالح االقتصادية وازدهارها يحتاج إلى حفاظ السلم والحوار. -

 صادية وانتشار التلوث يوحد مصالح الحضارات لتكوين حلول شاملة و متنوعة.تراجع المواد االقت -

 

 توافر وسائل االتصال : -4

 وسائل االتصال سبيل وأداة لمعرفة اآلخر فتسهل الحوار معه. -

 وسائل االتصال والمعلوماتية تساعد على نشر حضاراتنا الخاصة. -



 :الشروط (الضوابط المؤطرة لحوار الحضارات ) ثالثًا: ا ❖

 االعتزار باالنتماء الحضاري : -1

 ال يكون الحوار ناجحا إال إذا اعتذ كل طرف من اطراف الحوار بحضارته دون المس بحضارة الطرف اآلخر. 

 االعتزاز باالنتماء الحضاري يؤدي إلى: 

 تقدير كل طرف حضارته الخاصة . •

 العمل على دمج الجديد دون أي أذى للحضارة الخاصة فينا. •

 تقدير الحضارة األخرى وامكانية االستفادة منها. •

 تحديد نقاط االختالف في الحضارتين في اطار من التسامح وتقبل حق اآلخر باالختالف. •

 

 فهم اآلخر : -2

 اعتماد الموضوعية و البعد عن اآلراء الشخصية في الحكم على كل اختالف. 

 اعتبار االختالف عنصر ثراء وتكامل 

 األمثل التي تتوافق مع حضارتنا.اختيار الحلول  

 البحث عن نقاط التقاء ولتكون الهدف األساسي للحوار. 

 

 قبول التنوع :    -3

 يؤدي الجهل باالختالف إلى الجهل بنقاط االلتقاء بين الحضارات. 

 هذا يؤدي إلى محاولة محو االختالف الذي بدوره يؤدي إلى هيمنة وسيطرة حضارة على أخرى. 

 التنوع واالختالف بين الحضارات يؤدي إلى تقارب حضاري.تقبل  

 

 رابعًا : دور مملكة البحرين في حوار الحضارات: ❖

 االهتمام بالقضايا االنسانية مثل احترام حقوق االنسان ، نزع السالح ،رفض الحرب ومكافحة اإلرهاب. 

 توفير مناخ داخلي من التسامح بين كل االديان والطوائف 

 سياسة خارجية قوامها احترام االتفاقات الدولية والثنائيةاعتماد  

مثل مؤتمرحوار الحضارت الذي عقد في  اقامة العديد من المؤتمرات والندوات في موضوع حوار الحضارات 

 2008المنامة في يناير 

  2008في نيويورك نوفمبر مشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  في مؤتمر حوار األديان  

 

 الحقائق التي اعتمدت عليها رؤية البحرين: ✓

 تنامي وسائل االتصال بين البشر لها نتائج حضارية إيجابية. 

 الحضارة اإلسالمية أدت دوًرا مهما في الحضارة اإلنسانية. 

 تؤدية إلى تثبيت فكرة حقوق اإلنسان وصيانة القيم االجتماعية.تأسيس فكرة التعايش بين الشعوب  

 



  

كة البحرين على قيم االنتماء والوالء والتسامح والتعايش التي يؤكدها ديننا اإلسالمي الحنيف نشأنا في ممل -

 وثقافتنا العربية األصيلة.

تربينا على اإللتزام بواجباتنا والتمتع بحقوقنا وعلى احترام القانون . وبذلك كان الشعب البحريني متكاتفا  -

 متراصا في كل الظروف .

شهدت بعض الدول أحداثا أثرت باستقرارها وهذه األحداث شكلت فرصة لبعض األطراف  2011في بداية العام  -

المتآمرة والقوى المتفقة معها لزعزعة استقالل وأمن المملكة. من خالل إشعال النعرات الطائفية والفتن بين 

 أبنائه.

طرقات واعتداء على األشخاص شهدت المملكة على يد بعض الجماعات أعمال قتل وعنف وتخريب وقطع  -

 والممتلكات العامة و الخاصة.

 أوال: طبيعة مجتمعنا البحريني : ❖

 مجتمع مؤمن ، متسامح ،معتدل ومتعايش مع جميع االختالفات الموجدة فيه. -

عاش البحرينيون رافعين علم الثقافة معتزين به وحرصوا على ذكرها في ميثاق العمل الوطني وأكدها دستور  -

 .البحرين 

شكل هذا األمر صدمة للبحرينيين ألنها غريبة عن ثقافتها وحضارتها  2011لذلك عندما وقعت أحداث  -

 ومعتقداتها.

 ثانيًا: سياق اإلصالحات الوطنية: ❖

 كان بعيدا عن كل توقع . 2011أن ما حدث في فبراير  -

ر المملكة كفل الحقوق إذ أن المجتمع البحريني كان قد قطع طريقا طويلة ومتقدما للبناء الوطني ودستو -

 االجتماعية ألبناء شعب البحرين.

 إجراء تعديالت على الدستور لتعزيز الحريات وحقوق اإلنسان. -

 فتح باب لتاسيس جمعيات سياسية وتفعيل المؤسسات النيابية المنتخبة. -

 إدخال إصالحات واسعة على سوق العمل. -

ريني المسالم ال تمت باي صلة ألعمال التخريب التي فبعد كل هذه اإلصالحات نتأكد أن طبيعة المجتمع البح -

 حدثت .

 ثالثًا: تهديد سالمة وطننا : ❖

 أثار سيئة منها : 2011كان ألحداث فبراير 

 تضرر اإلقتصاد الوطني ضررا كبيًرا.       -

خالل أعلن المخربون عزمهم على إسقاط الدولة واإلنقالب على مؤسساتها التي أعلن الشعب إلتزامه بها من  -

 % 98.4اإلستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي كانت نسبة التصويت عليه 

تزايد االعتداء على المواطنين والوافدين وعلى الممتلكات العامة والقيام بقطع الطرق واحتالل مستشفى السلمانية  -

  وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم و أخطر شي كان جر الشعب إلى االقتتال األهلي.

كان قد تم بتحريض خارجي بدأ على أنه احتجاج سلمي لكن  2011نستنتج أن ما حدث في فبراير و مارس   الخالصة :

أعمال التخريب التي رافقته والعنف الذي تم ممارسته كان واضحا أنه تم بتحريض خارجي إذ أن ذلك ال يتناسب مع 

ية مع اإلنجازات الملموسة علال جميع األصعدة في إطار سلمية شعب البحرين وتسامحه ووالئه الوطني ولم تكن متماش

 مشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإلصالح و التحديث .

  



 

  

شعبنا البحريني ما اإلجراءات التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة لحماية سالمة وطننا ؟ وما الدور الوطني الذي قام به 

 األصيل في سبيل ذلك ؟

 

 أوالً: دور الدولة :الحكمة والمسؤولية والشجاعة  

سلطات البلد وسائل استثنائية مؤقتة  –بناء على الدستور  -إعالن حالة السالمة الوطنية : هو إعالن يمنح -1

 للتعامل السريع والفعال مع خطر أو تهديد كبيرين.

هذا اإلجراء هو واحد من أهم اإلجراءات المسؤولة التي لجأ إليها جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتفادي دخول    

 البلد في حالة من الفوضى طبقا لما ينص عليه دستور مملكة البحرين.

 عيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربي:تف -2

من أجل تفرغ قوات الشرطة والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين للسيطرة على مظاهر العنف والفوضى وافشال    

بين دول مجلس التعاون لدول  التآمر الخارجي على أمنها واستقرارها واستنادا إلى اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة 

جية مشاركة  "قوات درع الجزيرة المشتركة " من أجل حماية الخليج العربية طلبت مملكة البحرين من شقيقاتها الخلي

 حدودها وحماية منشآتها الحيوية وهذا األمر ترجم فعليا روح اإلخاء بين الدول األشقاء الخليجيين.  

 اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق : -3

قيادة الحكيمة لمملكة البحرين .وكانت مثل تشكيل "اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق" مبادرة وطنية متميزة وشجاعة من ال

البحرين اول دولة تبادر من نفسها تشكيل هذه اللجنة من كبار القضاة الدوليين والحضور إليها لتحقيق في الحداث التي 

 شهدتها المملكة. وحظيت هذه اللجنة باستقاللية تامة .

 حوار التوافق الوطني : -4

مثلت دعوة قيادة مملكة البحرين إلى "حوار للتوافق الوطني " تشارك فيه أطياف المجتمع وفعالياته مبادرة حكيمة  

.هذا يدل على التمسك بالديمقراطية التي أكدها دستور مملكة  2011أخرى على طريق الخروج من أزمة أحداث 

 البحرين .

 

 التمسك بالوحدة الوطنيةثانيًا: دور المواطنين :الوالء ،ونبذ العنف ،و

أظهر الشعب البحريني أصالة وانتماء ونبل ووفاء للوطن من خالل إدانته للواسعة ألعمال العنف والتخريب وبما قام به 

 من مبادرات تطوعية لمواجهة أضرارها وآثارها. 

اآلالف منددين بأحداث شكلت الجموع الغفيرة للمواطنين اذين خرجوا بمئات اإلدانة الشعبية الواسعة لألحداث :  -1

العنف والتخريب والتآمر على سالمة الوطن وخير دليل عن طباع المجتمع البحريني المحب للتسامح والتعايش 

 والسالم

  

 



 

  

رفض المواطنين لهذه المؤامرة التي تهدف إلى إضعاف الدولة من خالل شل مؤسسلتها  المبادرات التطوعية : -2

ثم ما تاله من عمل تطوعي نبيل ترجم األمثلة الرائعة لمفهوم المواطنة اإليجابية ودليل وتعطيل سير مرافقها الحيوية 

 . على والء وانتماء ورفض العنف والتخريب

 

 الخالصة:

و من موقع المسؤولية مرتكزة على الدستور و الواجب الوطني قامت قيادة مملكة  2011فبراير لمواجهة أزمة  -

 : البحرين مجموعة من اإلجراءات الحكيمة والشجاعة تمثلت في

 إعالن حالة السالمة الوطنية من أجل ضبط العنف والتخريب وتطبيق القانون. -أ

 في حماية الحدود والمنشآت الحيوية.دعوة قوات درع الجزيرة المشتركة من أجل المساعدة  -ب

 تشكيل لجنة بحرينية مستقلة لتقصي الحقائق تضم قضاة دوليين مشهودًا لهم بالكفاءة. -ت

 جمع فعاليات المجتمع حول مائدة حوار للتوافق الوطني . -ث

لعنف في المستوى الشعبي : التف الشعب البحريني األبي حول قيادته معلنا رفضه خرق القانون والتورط في ا -

 والقيام بحمالت تطوعية إلفشال ما جرى من محاوالت شل لمؤسسات الدولة ومرافقها . والتخريب

 

 

 أواًل : انتصار الوطن :

تكاثف القيادة الوطنية و الشعب المتسامح في وجه العنف كان مثاال يحتذى به فقد اعلن مليكنا الغالي أن الذي  -

انتصرت هي قيم المواطنة ,ان األحداث لم تزد استقالل إرادة وطننا وعروبة كسب هو الوطن وأن القيم التي 

 كيانه إال رسوخا .

وتأكيد أن مملكة  قيادتنا الغالية  النصر المؤزر إن نبل الوصف الذي وصفت به انتصار المشروع الوطني :  -1

ؤولة وهذه القيادة شكلت صمام البحرين ستكون كما عرفناها وطنًا للتعايش لهما أمران يعكسان قيادة حكيمة مس

 أمان لوطننا الغالي.

هذه االختبار القاسي لم يؤثر على عزيمة مملكة البحرين بل كان درسا لنستفيد من الدروس المستفادة :   -2

 التجارب والتحديات ونواجه اإلنقسام بالوحدة الوطنية متزودين بالتسامح والتعايش من أجل مستقبل آمن ومزدهر

 



 

أصالة نتيجة نضج و على أساس مشروع اإلصالح والتحديث استعادة العمل الوطني :ثانيا : مواصلة مسيرة اإلصالح   

معدن الشعب البحريني . فاستجابت القيادة المظفرة لتطلعات شعبها معلنة أن المشروع الذي ساندها به الشعب ماٍض. و 

 ااإلجراءات لتعزيز الحقوق والحريات وفرص المشاركة في الحياة العامة .توالت 

 في مجال تعزيز المشاركة والمساءلة والحريات :  -1

,غنشاء الهيئة العليا لإلعالم مثاالن ساطعان على التزام قيادتنا الرشيدة بتحقيق  2012تعديالت الدستور خالل  -

اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وهذا يدل عل أن القايدة حكيمة تطلعات شعبها الوفي وعلى التزامها بتوصيات 

 بتعاملها المسؤول مع مساحات الحرية وفرص المشاركة وصالحيات المساءلة .

بعد هذه األزمة استطاعت بالدنا أن تكمل مسيرة بناء التنمية و الرخاء )رؤية  في المجال اإلنمائي :  -2

والمؤشرات اإلحصائية  إنجازات عديدة وواضحة شملت مجاالت التنمية الثالثم(  ورغم قصر المدة 2030

حصول مملكة البحرين على 2016التنمية اإلنسانية للعام تؤكد قيمة هذه اإلنجازات وأهميتها ؛إذ بين تقرير 

 و الصعوبات .عالميا على الرغم من التحديات  47المرتبة 

    الخالصة : 

من تحويل تحديات وأحداث أزمة  تمكنت مملكتنا الحبيبة بفضل حكمة قيادتها والتزامها وشجاعتها ووفاء شعبها  -

 إلى فرصة لمزيد من التقدم و االتطور في مسيرة اإلصالح واإلنماء . 2011

 الدستور .توسيع مساحات الحرية وفرص المشاركة وصالحيات المساءلة من خالل اجراء تعديالت على  -

 والتعبير.إعطاء صالحيات لمجلس النواب وتشكيل الهيئة العليا لإلعالم واالتصال المعنية بتعزيز حرية الراي  -

على الرغم من كل الصعوبات االقتصادية أعلنت الحكومة بدء العمل على أولويات تطويرية جديدة من أبرزها  -

 البحرينيين .ضمان حياة كريمة وآمنة و مزدهرة لجميع 

                               

  



 

  



 

 

 

 



  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 1 ) 

  

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة للتعليم الخاص للعام الدراسي 0218/0211م
 الفصل الدراسي الثاني

 
 ساعة الزمن :                                                         التربية للمواطنة المادة :

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

 رف الدال على اإلجابة الصحيحة من الخيارات اآلتية:ضع دائرة على الح: السؤال األول

 

 بقيم: يالمجتمع البحرين رفع   -1

 التسامح والتعايش -العنف والتخريب                                                                   ب -أ

 الظلم والعناد -الترويع والترهيب                                                                د -ج

 لحوار الحضارات: من الضوابط المؤطرة -0

 إقصاء اآلخر -فهم اآلخر                                                          ب -أ

 إدانة اآلخر -تصنيف اآلخر                                                    ج -ج

 يتجلى دور المواطن في حماية أمن وسالمة الوطن في: -3

 حرق اإلطارات -ب                                              قطع الطرق           -أ

 تخريب المنشآت -نبذ العنف                                                         د -ج

 هو: م 0211العام  إبان أحداث الذي دعت له قيادة مملكة البحرين "حوار التوافق الوطني"كان الهدف من  -4

 معاقبة المخربين -األزمة                                                     ب تعميق -أ

 األزمة الخروج من -تأزيم الوضع                                                     د -ج

 
 
 
 
 
 



  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 2 ) 

  

 

  الصحيحة مما يأتي: ( أمام العبارة غيرX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)ضع عالمة ) السؤال الثاني:

 تتحلى القيادة الرشيدة لمملكة البحرين بالحكمة والمسؤولية الشجاعة.)          (  -1

 م العنيفة تتماشى مع طباع المجتمع البحريني وثقافته.2111كانت أحداث فبراير  )          ( -2

 .%4.89 بمملكة البحرين بلغت نتيجة التصويت على ميثاق العمل الوطني )          ( -3

 م.2111عاملحداث العنف والتخريب لمع أاقتصرت القيم النبيلة التي أبدتها مملكة البحرين على التعامل  )          ( -9

 االتصال في معرفة اآلخر وتيسير الحوار معه.تسهم وسائل  )          ( -5

  أجب عن األسئلة اآلتية: :الثالثالسؤال 
 توفر مملكة البحرين إطاًرا عاًما لحوار جاد ومثمر بين الحضارات بين ذلك في نقطتين:  -1

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

 ............................................................................................................... 
 من اإلجراءات لحماية أمن وسالمة الوطن اذكر اثنتين منها:مجموعة مملكة البحرين  تاتخذ  -2

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

 ............................................................................................................... 
  أسفله: الجدول من في مكانها المناسب صنف العبارات اآلتية  -3

 االعتزاز باالنتماء( 4)إنشاء هيئة عليا لإلعالم، ( 3) ،يةدستور  تتعديال( 0)، قبول التنوع( 1) 
 

 إصالحات الحوار ضوابط
 

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

 

 

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

 

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

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

 
 

 
 
 
 
 



  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 3 ) 

  

   
  األسئلة التي تليه من خالله وفي ضوء ما درست. وأجب عناقرأ النص اآلتي  :الرابعالسؤال 

 صار الوحدة على الفرقة، والمواطنة على التبعيةتبفضل من هللا وعزم شعبنا الوفي، أن نحقق ان ،استطعنا
أن روح ليكونوا على وعي بوالتطرف؛ وهو أمر يجب أن ننقله للجيل القادم  والتسامح على التخريب واإلصالح

ي وطن البحرين العربية اإلسالمية هالبحرين المتجددة تستمد قوتها دوًما من التآخي والتعايش والوسطية، وأن 
، السد ائر، وسيظل دوًما بإذن هللاالقانون وتصان فيه الكرامة اإلنسانية وتحفظ فيه الشعالجميع حيث يسود 

 المنيع في وجه أية أطماع خارجية تهدد أمن واستقرار محيطنا الخليجي العربي.
 من الكلمة السامية لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

 في افتتاح جاللته دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي  
 11/11/2111الرابع للمجلس الوطني بتاريخ                                                                    

 
هذه الكلمة؟حمد بن عيسى آل خليفة  المفدى ما المناسبة التي ألقى فيها جاللة الملك  -1  

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

تية:استخرج من النص أضداد القيم اآل  -2  
 ...................... الوحدة ضدها........................................................................... 

 ........................ اإلصالح والتسامح ضدها............................................................. 

  المواطنة ضدها............................................................................................... 

 ؟بعد هللا  نتصار لمملكة البحرينفضل تحقيق االالمفدى  نسب لها جاللة الملكما الجهة التي  -3
 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

 ي وصف بها جاللة الملك المفدى مملكة البحرين؟تما الصفة ال -4
 .............................................................................................................. 

في الدفاع عن أمن وسالمة وطنك.بين دورك  -4  
 ...............................................................................................................

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

 

 

 

 

 انتهت األسئلة



  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 1 ) 

  

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة للتعليم الخاص للعام الدراسي 0218/0211م
 الفصل الدراسي الثاني

 
 ساعة الزمن :                                                         التربية للمواطنة المادة :

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

 الخيارات اآلتية: رف الدال على اإلجابة الصحيحة منضع دائرة على الح: السؤال األول

 لكل نقطة عالمة()                                                                               

 بقيم: يرف المجتمع البحرينع   -1

 التسامح والتعايش -العنف والتخريب                                                                   ب -أ

 الظلم والعناد -الترويع والترهيب                                                                د -ج

 من الضوابط المؤطرة لحوار الحضارات: -0

 إقصاء اآلخر -فهم اآلخر                                                          ب -أ

 إدانة اآلخر -اآلخر                                                    ج تصنيف -ج

 يتجلى دور المواطن في حماية أمن وسالمة الوطن في: -3

 حرق اإلطارات -قطع الطرق                                                        ب -أ

 تخريب المنشآت -العنف                                                         د نبذ -ج

 هو: م 0211العام  إبان أحداث الذي دعت له قيادة مملكة البحرين "حوار التوافق الوطني"كان الهدف من  -4

 اقبة المخربينمع -تعميق األزمة                                                     ب -أ

 األزمة الخروج من -تأزيم الوضع                                                     د -ج

 
 
 
 
 
 



  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 2 ) 

  

 

  ( أمام العبارة غير الصحيحة مما يأتي:X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)ضع عالمة ) السؤال الثاني:

1-     (    ) لكل نقطة عالمة()    البحرين بالحكمة والمسؤولية الشجاعة.تتحلى القيادة الرشيدة لمملكة 

 م العنيفة تتماشى مع طباع المجتمع البحريني وثقافته.2111كانت أحداث فبراير  (     ×)      -2

3-      (     ) 4.89 بمملكة البحرين بلغت نتيجة التصويت على ميثاق العمل الوطني%. 

 م.2111عاملحداث العنف والتخريب لمع أاقتصرت القيم النبيلة التي أبدتها مملكة البحرين على التعامل  (     ×)      -9

5-     (     )  االتصال في معرفة اآلخر وتيسير الحوار معه.تسهم وسائل 

 ) ثمان عالمات  لكل نقطة عالمة( أجب عن األسئلة اآلتية: :الثالثالسؤال 
 البحرين إطاًرا عاًما لحوار جاد ومثمر بين الحضارات بين ذلك في نقطتين:توفر مملكة   -1

 ،د ومكافحة اإلرهاب مع تأكي االهتمام بالقضايا اإلنسانية مثل احترام حقوق اإلنسان، ونزع السالح، ورفض الحرب
 الحق في مقاومة االحتالل.

  ديان والطوائف.بين كل األتوفير مناخ داخلي من التسامح 

 سياسة خارجية قوامها احترام االتفاقيات الدولية والثنائية. اعتماد 

 .إقامة عديد الندوات والمؤتمرات في موضوع حوار الحضارات 

  نوفمبر  في شهرمشاركة جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه في مؤتمر حوار األديان بنيويورك
 م0228

 اإلجراءات لحماية أمن وسالمة الوطن اذكر اثنتين منها:من مجموعة مملكة البحرين  تاتخذ  -2
 إعالن حالة السالمة الوطنية 

 .ركة.أو مشاركة قوات درع الجزيرة المشت تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربية 

 .تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 

 .حوار التوافق الوطني 
  أسفله: الجدول من في مكانها المناسب اآلتيةصنف العبارات   -3

 االعتزاز باالنتماء( 4)إنشاء هيئة عليا لإلعالم، ( 3) ،يةدستور  تتعديال( 0)، قبول التنوع( 1) 
 

 إصالحات الحوار ضوابط
 

 قبول التنوع  
 

 تعديالت دستورية 
 

 االعتزاز باالنتماء 
 

 إنشاء هيئة عليا لإلعالم  
 



  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 3 ) 

  

 
  األسئلة التي تليه من خالله وفي ضوء ما درست. وأجب عناقرأ النص اآلتي  :الرابعالسؤال 

 صار الوحدة على الفرقة، والمواطنة على التبعيةتبفضل من هللا وعزم شعبنا الوفي، أن نحقق ان ،استطعنا
أن روح ليكونوا على وعي بوالتطرف؛ وهو أمر يجب أن ننقله للجيل القادم  واإلصالح والتسامح على التخريب

ي وطن البحرين العربية اإلسالمية هالبحرين المتجددة تستمد قوتها دوًما من التآخي والتعايش والوسطية، وأن 
القانون وتصان فيه الكرامة اإلنسانية وتحفظ فيه الشعائر، وسيظل دوًما بإذن هللا، السد الجميع حيث يسود 

 هدد أمن واستقرار محيطنا الخليجي العربي.المنيع في وجه أية أطماع خارجية ت
 من الكلمة السامية لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

 في افتتاح جاللته دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي  
 11/11/2111الرابع للمجلس الوطني بتاريخ                                                                    

 
 1-  ما المناسبة التي ألقى فيها جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة هذه الكلمة؟  )عالمة(

 11/12/0211الرابع للمجلس الوطني بتاريخ  افتتاح جاللته دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي. 
 2-  استخرج من النص أضداد القيم اآلتية: )ثالث عالمات  لكل نقطة عالمة(

  الفرقةالوحدة ضدها 

  التخريب والتطرفاإلصالح والتسامح ضدها 

  التبعيةالمواطنة ضدها 

 )عالمة(  ؟بعد هللا  نتصار لمملكة البحرينفضل تحقيق االالمفدى  نسب لها جاللة الملكما الجهة التي  -3
 شعب مملكة البحرين الوفي 

 )عالمة(  البحرين؟ي وصف بها جاللة الملك المفدى مملكة تما الصفة ال -4
 البحرين العربية اإلسالمية هي وطن الجميع حيث يسود القانون وتصان فيه الكرامة اإلنسانية وتحفظ فيه الشعائر 

 5- بين دورك في الدفاع عن أمن وسالمة وطنك.         )عالمتان(
 صحيحة إن كانت منطقية مجال للطالب ليبين دوره في الدفاع عن أمن وسالمة الوطن، وتعتبر إجابته يترك ال

 وتتماشى مع القيم السامية والنبيلة لمملكة البحرين.
 

 

 

 

 

 

 انتهت اإلجابة
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