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    الموقع و المساحة  :الدرس األول
 

 

  

وحديثًا ازداد هذا الموقع أهمية مع  لمملكة البحرين موقع جغرافي وسطي مميز, جعلها منذ القدم مركًزا تجاريًا مهًما
   النهضة اإلقتصادية التي تشهدها البحرين,إذ هي اليوم من أبرز المراكز التجارية والمالية في دول المنطقة . 
 

                                        :           الموقع الفلكي و الجغرافي - 1
 

 تقريبا بين مضيق هرمز و بحر العرب .تقع مملكة البحرين في منتصف المسافة  - 
 كم عن شبه جزيرة قطر . 25كم وحوالي 22تبعد عن الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية حوالي  - 
ساعد موقع البحرين في قلب الخليج العربي على أن تكون مركزا استراتيجيا يمثل همزة وصل بالعالم  - 

 الخارجي .
 التجارية الرئيسية . تقع عبر طريق يعتبر من أهم الطرق - 
 تصل بين إقليمي شرق آسيا و غرب أوروربا. - 
 تتوسط حوض الخليج العربي الذي يعتبر ممرا مائيا مهما .  - 

 

  المساحة : - 2
 

   تمتد األرصفة و الشعاب المرجانية حول السواحل إلى مسافات بعيدة تحت سطح الماء تصل إلى كيلومترين و
 كم أو تزيد  .10ربما 

 ثل حماية طبيعية من أخطار األمواج والتيارات البحرية و تُهيْى قيام بيئة بحرية غنية بالثروة هذه الشعاب تم
 السمكية من ناحية 

 . مع زيادة عدد السكان شهدت البالد تغيرا في شكل سواحلها واتساعا بسبب عمليات الردم 
  م   . 2014عام  2كم 771إلى  1969عام  2كم 662ارتفعت مساحة البحرين من حوالي 
  من المساحة اإلجمالية وتقع فيها العاصمة المنامة أكبر مدن  80.48تشكل الجزيرة األم (البحرين) حوالي %

 .  2كم 85.2كما تبلغ جزيرة المحرق   2كم 51.7المملكة ,أما جزر حوار فتبلغ مساحتها 
  بالساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية مروًرا   2كم 25اتصلت البحرين ألول مرة بجسر بحري يمتد بطول

 بجزيرة أم النعسان .
  أدخل نظام المحافظات في المملكة لتطبيق خطط التنمية والخدمات اإلجتماعية والثقافية المقدمة من  1996عام

 م العام .قبل الجهات الحكومية إلى جانب تدعيم األنشطة اإلجتماعية و تفعيلها والحفاظ على األمن والنظا
أصبحت البحرين تضم أربع محافظات : محافظة العاصمة ,محافظة المحرق و المحافظة الجنوبية و  2014منذ عام 

  المحافظة الشمالية

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :أجب عن األسئلة التاليةالتدريب األول :
 

 حدد موقع مملكة البحرين . - 1

 السامت املميزة ملوقع البحرين؟ما هي ابرز  - 2

 ما الدور الذي كانت تقوم به األرصفة املرجانية حول سواحل البحرين ؟ - 3

 وضح التغريات التي شهدتها سواحل البحرين . - 4

 أذكر أهداف إنشاء نظام املحافظات يف مملكة البحرين . - 5

  

  

  

  

  

 

سئلة حول الدرسأ



 

   

 

 

 

 

المناخ  :نيالثاالدرس   
 

يسود جزر البحرين مناخ صحراوي, يتميز بوجود فصلين رئيسيين :فصل األمطار يمتد من نوفمبر حتى أبريل وفصل جاف 
.يمتد من مايو حتى أكتوبر

 من نوفمبر حتى أبريل :اعتدال في الحرارة وتساقط األمطار  -1

 البحرين مائلة.يتميز هذا الفصل باعتدال حرارته و يعود ذلك إلى أن أشعة الشمس تصل إلى  -

 دافئة و رطبة شمالية غربية أو جنوبية شرقية. -و في هذا الفصل تهب رياح :  -

باردة و جافة وتكون في هذه الحالة قطبية . -  

تتساقط األمطار في هذا الفصل غير أنها تختلف بين سنة و أخرى . -  

 

 من مايو حتى أكتوبر : ارتفاع في الحرارة وسيطرة الجفاف   -2

الفصل بارتفاع حرارته و يعود ارتفاع الحرارة إلى تعامد أشعة الشمس على المنطقة الواقعة بين خط  يتميز هذا -
 اإلستواء ومدارالسرطان قريبا من البحرين .

 يصل مستوى سطوع الشمس إلى أعلى مدة لها في الصيف بسبب طول ساعات النهار . -

بة الحتمال استغالل الطاقة الشمسية كطاقة بديلة للنفط في سطوع الشمس هذا جعل مملكة البحرين منطقة نموذجية بالنس -
 المستقبل .

 20يونيو إلى  5يوم من  40في هذا الفصل تتعرض مملكة البحرين لهبوب رياح "البارح" الشمالية التي تدوم حوالي  -
 يوليو و بسبب قلة األمطار و عدم تماسك التربة تحمل هذه الرياح الغبار و األتربة .

الفصل أيضا تتعرض لمملكة لهبوب رياح "الكوس" الجنوبية الشرقية و هي رياح حارة رطبة تزيد من نسبة  و في هذا -
 الرطوبة بسبب مرورها على مياه الخليج العربي .

أدت مظاهر المدينة الحديثة وأسلوب تعامل اإلنسان مع البيئة إلى ارتفاع درجات الحرارة و من أمثلة ذلك سقوط أشعة 
الحوائط اإلسمنتية للمباني وسفلته الشوراع والهواء الساخن المنبعث من أجهزة التكييف خارج البيوت والغازات الشمس على 

المنبعثة من المصانع و السيارات



 

   

 

 

  

  :أجب على األسئلة التالية :  األولالتدريب 
 ما هو المناخ الذي يسود جزر البحرين ؟ -1
 كم فصل يطغى على البحرين ؟اذكرهما  -2
 إلى ماذا يعود ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ؟ -3
 اذكر اسباب ارتفاع نسبة الرطوبة في البحرين. -4

  

  

  

   
تستمد مملكلة البحرين احتياجاتها المائية من موردين هما المياه الطبيعية ممثلة بالمياه الجوفية والمياه غير التقليدية 

بالمياه المحالة ومياه الصرف الصحي المعالَجة .وال تتوفر للمملكة مياه سطحية (أنهار وبحيرات), كما أن المياه ممثلة 
  الجوفية تعتبر محدودة جًدا نظًرا لندرة المياه وارتفاع معدالت التبخر.

 ثالث طبقات تختزن المياه الجوفية أبرزها طبقة الُخبر: - 1

 ة وكمياتها محدودة تُستخدم للزراعة .طبقة العالت : نوعية مياها مقبول  -أ

طبقة الُخبر : نوعية مياها جيدة وتعتمد عليها البحرين في الحصول على احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب   -ب
 لإلستخدام المنزلي .

ليتها أو الرضمة :تختزن كميات كبيرة من المياه غير أنها مالحة ال تصلح لإلستخدام أال في حال تم تح وطبقة الروس أ
  تم استخدامها لألغراض الصناعية

 تتعرض طبقة الُخبر إلى خطر النضوب والتملح : - 2

 ازدياد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني واإلقتصادي أدى إلى تكثيف استخدام مياه طبقة العالت والُخبر. -

إليهما (من مياه األمطار) وهذا األمر فاقت كمية المياه المستخرجة من هاتين الطبقتين كمية التغذية الواردة  -
 أدى إلى انخفاض منسوب المياه فيهما .

تغلغل المياه المالحة أيًضا إليهما أدى إلى ارتفاع الملوحة فباتت الثروة المائية الوحيدة مهددة بالنضوب و  -
 التملح.

والحد لتحلية المياه كما توجد هذه المشكلة استوجب إيجاد وسائل بديلة فأنشأت محطات سترة وأبو جرجورة والدور 
 توبلي ةمحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي أهمها محط

سئلة حول الدرسأ

املياه  - 1املوارد الطبيعية  :الرابع الدرس   



 

   

 المحافظة على الثروة المائية : - 3

 وضع قواعد لضبط و تقنين استخدام المياه  -رفع مستوى انتاج المياه غير التقليدية .   -

 تنظيم حمالت اعالمية لتوعية المواطنين بأهمية الثروة المائية وضرورة المحافظة عليها . -

 تعميم طرق الري الحديثة و ضرورة انتقاء أنواع نباتات و أشجار ال تحتاج كميات مياه كبيرة  . -

  .اطنون يترشيد استهالك المياههذه اإلصالحات لن تكون ذات فائدة ما لم يقم المو

 

يتوافر النفط والغاز الطبيعي في مملكة البحرين ويشكالن المصدر الرئيسي للطاقة لديها 

 النفط والغاز الطبيعي في البحرين :موارد مهددة بالنضوب: - 1

 م1932تم اكتشاف النفط في البحرين عام  -

 يستخرج من الحقل البري وهو عبارة عن التواء محدب يتوسط الجزيرة األم  -

 م .وتنتجه البحرين و السعودية مناصفة . 1963ويستخرج من الحقل البحري أبو سعفه الذي تم اكتشافه عام  -

تنقيب في مايون برميل فكان البد من زيادة ال 6.33إلى  69.4تراجع انتاج النفط الخام من  2012-2011بين عامي  -
 األراضي والمياه البحرينية.

 يتم استخراج الغاز الطبيعي من حقل البحرين : إما مصاحبا للنفط أو مستقال عنه . -

 % من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في البحرين. 77أكثر الغاز يتم استخراجه من طبقة الخف و يشكل حوالي  -

 نتاجها من الغاز الطبيعي.% من منتجاتها النفطية و معظم ا 9.5تستهلك البحرين  -

نظرا ألهمية القطاع النفطي أنشأت مملكة البحرين عددا من المؤسسات والشركات وعلى رأسها المجلس األعلى للنفط  -
 . و أبرز الشركات شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة غاز البحرين بناغاز

 تعتمد البحرين  في انتاجها للطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي :  - 2

 أنشات مملكة البحرين مجطات توليد الطاقة ومدت شبكات في مختلف أنحاء البالد مستفيدة من ثروتها النفطية. -

مصنع ألبا الخاص أبرز محطات توليد الطاقة الكهربائية : محطات المنامة وسترة والرفاع والمحرق و الحد ومحطة  -
 به.

 جميع هذه المحطات تستخدم الغاز الطبيعي إال محطة المحرق تستخدم  الديزل. -

 أكثر من نصف الطاقة هذه يستهلكها القطاع المنزلي. -

 الطاقة و المستقبل : - 3

والبحث  مع النمو السكاني و االقتصادي والعمراني ازداد الطلب على الطاقة عملت مملكة البحرين على زيادة انتاجها -
 عن أماكن إضافية التسخراج النفط وتاغتز لزيادة نسبة احتياطها.

 عملت على تشجيع األبحاث حول الطاقة الشمسية كطاقة بديلة. -



 

   

 

  

  

  

  

 أولت مملكة البحرين قطاعها الصحي اهتماًما كبيًرا -1

 تأمين لقاحات األطفال. - مكافحة األمراض المعدية    - مراقبة األغذية ومياه الشرب.     -

 –تجهيز المشتفيات الحكومية بأحدث المعدات و األجهزة الطبية .   - نشر سياسة الوعي الصحي   -
ي مختلف المجاالت الطبية و إرسال كوادها الطبية إستقدام أخصائيين ف –إنشاء مراكز صحية .  
 للتخصص في الخارج .

 

 نتائج الرعاية الصحية : -2

 تدني عدد األشخاص بالنسبة للطبيب الواحد . -

 انخفاض نسبة الوفيات . -

 78.5سنة إلى  60ارتفاع متوسط عمر اإلنسان من حوالي  -

 القضاء على الكثير من األمراض و األوبئة . -

 %. 00ألطفال المحصنين حتى قاربت ارتفاع نسبة ا -

  

 

:التنمية البشرية  رابعالدرس ال  

 الصحة  - 1



 

   

  

  

  

 وفرت البحرين المستلزمات الضرورية لبناء مجتمع متعلم ومنتج -1

 إشراف وزارة التربية و التعليم على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة و الحكومية.  -

 جعل التعليم إلزامي و مجاني . -

 زادت عدد المدارس و جهزتها بأحدث المختبرات العلمية والمكتبات والمالعب والصاالت الرياضية. -

فأنشأت جامعة البحرين وكلية العلوم الصحية و معهد اإلهتمام بالقطاع التعليمي في مرحلة التعليم العالي  -
 البحرين للتدريب.

 إنشاء مراكز محو األمية و تعليم الكبار . -

 

 أبرز النتائج التعليمية : -2

 ارتفاع نصيب الطالب الواحد من مجموع المصاريف التعليمية. -

 انخفاض نسبة األمية بين البحرينيين. -

 وحاملي الشهادات العليا بشكل سريع.ارتفاع عدد المدرسين والطالب  -

 نالت مملكة البحرين المرتبة األولى عربيًا في مجال توفير التعليم للجميع . 

-  التعليم 2التنمية البشرية :    



 

   

 
  

  

 خطة إسكانية شاملة لمواجهة الطلب المتزايد على اإلحتياجات السكانية  -1

 , النمو السكاني الذي تشهده المملكة دفع الحكومة إلى وضع خطة إسكان وطنية شاملة -

 تم تنفيذ العديد من المشاريع اإلسكانية . -

 قدمت للمواطن مختلف أنواع التسهيالت التي تمكنه من توفير المسكن الخاص . -

 

 أبرز النتائج اإلسكانية  -2

 إنشاء المدن الحديثة كمدينتي حمد و عيسى . -

اد تطوير القرى الجسرة ,عسكر ,جو ,دمستان و تشييد الضواحي السكنية في أم الحصم و عر -
 وسنابس والبديع وشمال المحرق وغيرها من مناطق البالد.

 قدمت الحكومة تسهيالت تشمل القروض الميسرة والطويلة األمد . -

 ارتفاع عدد الوحدات السكنية و توفير العديد من المساكن لكثير من األسر الجديدة .    -

 

-  اإلسكان 3التنيمة البشرية :    



 

   

 

 التربية للمواطنة 

 

  أوًال : ما الوحدة الوطنية ؟

الوحدة الوطنية هي اإليمان بوحدة الوطن أرًضا وشعبًا ,و من دونها يتحول الوطن كيان ضعيف وهش 
  الصراعات في الداخل و تتالعب به األطماع الخارجية.تتقاذفه 

  

  ثانيًا : ما هي مقومات الوحدة الوطنية ؟

 اإللتزام بالدستور و القوانين النافذة . -
 الديمقراطية . -
 ثقافة الحوار و التسامح . -

  ثالثًا : ما هو دور المواطن في الحفاظ على الوحدة الوطنية ؟

المواطنة الحقة والتزم بواجباته وعرف حقوقه اتسعت روئيته ومعرفته كلما تحلى المواطن بروح  -
 بحقوق اآلخرين والتزاماتهم الدستورية .

 ينبغي أن يتحلى المواطن بما يأتي : -
 التسامح. -1
 نبذ العنف. -2
 اإليمان بحرية التعبير والمعتقد. -3
      اعتماد الحوار   -4

 الوحدة الوطنية 



 

 

 أوال: من هو المواطن الفعال ؟

 اه وقوانينه .هو القادر على التفاعل مع المجتمع وااللتزام بقضاي

 الجمعية :هي هيئة أو منظمة أهلية مرّخصة من الدولة لممارسة نشاط معين من دون غرض ربحي.

النقابة : هي جمعية أهلية مهنية مرخصة من الدولة تهدف إلى الدفاع عن المصالح المشتركة ألشخاص 
 يمارسون نفس األنشطة المهنية .

 ثانيًا : ما هي الصفات التي تطلق على المواطن الفعّال ؟ 

 الوعي بالحقوق و الواجبات. -

 احترام القوانين -

 طن والوالء له واإلستعداد الدائم للذود عنه .اإلنتماء إلى الو -

 القدرة على التأثير في اآلخرين .  -

 اإلسهام في إيجاد حلول للمشكالت االجتماعية -

 التمتع بالكفاءة المهنية والحس العالي بالمسؤولية. -

 المشاركة في األعمال التطوعية ذات النفع الوطني . -

 ثالثًا :ما هي أبرز أشكال المشاركة في الحياة الديمقراطية ؟

 التصويت في اإلنتخابات. -

 العمل التطوعي ) –النشاط األهلي (المخيمات الكشفية  -

 اإلحتفاالت والمناسبات الوطنية المشاركة في  -

يمقراطية دور المواطن في ترسيخ الد  



 


