
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة التربية للمواطنة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/8                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة التربية للمواطنة الخاصة بـ   اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/8                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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التربية للمواطنة: املادة 

الصف الثاني اإلعدادي

الثقافة الشعبية في مملكة البحرين: عنوان الدرس

رابط الكتاب املدرس ي
(21إلى ص 12من ص)

الفصل األول 

https://www.edunet.bh/e_content/level_1/stage_6/subject_ID_4/Part_3/e_books/Muwatana-G6-2017(1)/Muwatana%20G6%202017/files/assets/basic-html/page-1.html


التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

املحتويات

املحاور 

األهداف



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

األهداف 

.تعّرف مفهوم الثقافة الشعبية•

.تبّين أشكال الثقافة الشعبية•

.تثمين دور الدولة واملواطن في املحافظة على الثقافة الشعبية•



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

املحاور 

.مفهوم الثقافة الشعبية•

.أشكال الثقافة الشعبية•

.املحافظة على الثقافة الشعبية•



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

الثقافة الشعبية

مفهوم الثقافة الشعبية: املحور األول 

تصليومااملوروثة،والتصوراتوالخبراتاملعارفهي

محكية،)فنيةوتعبيراتوتقاليدعاداتمنبها

بأساليتعكس(وتشكيليةوموسيقية،وحركية،

.واألخالقواآلدابوالسلوكالعملوقواعداملعيشة



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

دولية

الثقافة الشعبية
املأثورات الشعبية

األلعاب 
الشعبية

أغاني األطفال 
الشعبية

الفنون الشعبية 
الغنائية

األمثال الشعبية

التراث والبحر
صيد 

األسماك

صيد اللؤلؤ

صناعة السفن 



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين التراث والبحر

صناعة السفن

،(القالف)وبناء السفينة ( أوشار)ُيطلق على طريقة بناء السفن 

وتصنع السفن من خشب خاص للرطوبة والتآكل يسمى الساج، 

وقد استعمل اإلنسان البحريني السفن في اإلبحار للغوص على 

املحار ليستخرج منها اللؤلؤ الذي كان مصدر الدخل الوطني قبل 

البوم، والبتيل، والبغلة، : اكتشاف النفط، وأهم أنواع السفن

.والسنبوك، والبانوش



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين التراث والبحر

صيد اللؤلؤ

اد ومدد أتقدن سدنان يعتبر صيد اللؤلؤ من الصناعات الرئيسة والمورد األساسي للددل  فدي البحدرين مدديمو
ا من تحديد مغاصات اللؤلؤد وفن صيده واستلراجهما يتعلق بهذه الصناعةن و البحرين  من مهارات بدءو

.إلى اإلبداع في صياغته وصنعه؛ حيث يعد من أثمن وأفلر أنواع المجوهرات

م مدن مبد  2012يونيو 30نمومع في مائمة التراث اإلنساني العالمي في " طريق اللؤلؤ"ومد تم إدراج 

.منظمة اليونسنو



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين التراث والبحر

صيد األسماك

نع وظددا اإلنسددان البحرينددي لبرتدده الطويلددة فددي صدد

ت وسددائ  نبيدددرع ومتعددددع لصددديد األسددماكد والتلفددد

وسددددائ  الصدددديد بددددالتكا حجددددوم السددددمك وأمددددانن 

عهدا وجوده؛ ولذلك اتسدمت أنثدر وسدائ  الصديد بطاب

: البحرينددددي المحلدددديد وأهددددم وسددددائ  الصدددديد هددددي

د (اسددددددمه الشددددددعبي الغدددددد  )الحظددددددرعد والشددددددبك 

.واليارواد والمنصبد والقرمورد والنوفة



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين المأثورات الشعبية

أغاني األطفا  الشعبية

لطفلهررا غالًبررا مررا تغنررياألمَّ يتعرررف الطفررل الغنرراء مررن خررالل عالقتررأ بأمررأ   لرر  أن 
.من صميم قلبها الحنون 



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين المأثورات الشعبية

األلعاب الشعبية

دا مدن الدذانرع والوجددان الج ا مهمو معدي تشن  األلعاب الشعبية أحد أهدم عناصدر التدراث الشدعبيد وجد ءو

جتمدداعي ألي مجتمددعد فهددي نتدداج للتنددوين الثقددافي والحكدداريد وانعندداع للبيئددة الطبيعيددة والجددو اا

سددية السددائدد ويسددهم اللعددب فددي بندداء الشلصددية ااجتماعيددةد وتربيتهددا مددن النددواحي الوطنيددة والنف

.والجسدية



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

أسماء بعض
األلعاب 
الشعبية

لعبة 
المدود

لعبة 
البروي

لعبة 
ةالخشيش

لعبة 
الصّبة

لعبة 
السكينة

فةلعبة اللق

المأثورات الشعبية

األلعاب الشعبية



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين المأثورات الشعبية

ةالفنون الشعبية الغنائي

الفنون 
الشعبية
الغنائية

فن النهمة

فن 
الفجري

فن 
ةفن المرادالعرضة

أهزوجة 
القرقاعون



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين المأثورات الشعبية

األمثا  الشعبية

اُلررررأ أمثشررررعب مررررن الشررررعو  ولكررررّل . يعتبررررر املثررررل الشررررعصي مررررن أهررررم وأصرررردة وأكرررررر ت ررررار  اإلنسرررران  كمررررة وخبرررررة
:الشعبية الخاصة بأ، ومن أمثلتنا الشعبية ما يأتي

اللي مايطيع إيضيعالجذ   بلأ قصيرإ ا كنت في دارهم دارهم



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

:في سطر وا د، اشرح األمثلة اآلتية شرً ا مبسًطا

إ ا كنت في دارهم دارهم

الجذ   بلأ قصير

اللي مايطيع إيضيع

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

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

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

1نشاط 



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

:في سطر وا د، اشرح األمثلة اآلتية شرً ا مبسًطا

إ ا كنت في دارهم دارهم

الجذ   بلأ قصير

اللي مايطيع إيضيع

عيش ُيضر  هذا املثل في التعامل السليم مع الناس، ومراعاة شعورهم ومعتقداتهم خاصة إ ا كان ي
.بينهم

.ُيضر  هذا املثل لبيان أن الكذ  عمره قصير  مهما استعمل الكا   من أساليب للخداع

.ُيضر  هذا املثل نصيحًة بأن يستمع الناس، ويأخذوا بآراء وأفكار اآلخرين السديدة

1إجابة النشاط 



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

يدد فدي تندوين تسهم الثقافة الشعبية بمرنباتها الملتلفة من تراث شعبي وميم وألكق وعادات وتقال

يسددعى الشلصددية البحرينيددة األصدديلةد وبلددورع الهويددة الوطنيددة للمددواطن البحريندديد الددذي يجددب أن

ا في المحافظة على ثقافتهد من لك  اآلتي :حثيثو

.عبيةا ترام القوانين التي تصدرها هيئة البحرين للثقافة واآلثار من أجل  ماية الثقافة الش•

.إقامة الفعاليات التي تدعو إلى املحافظة على الثقافة الشعبية•

.توعية املواطنين بوجو  املحافظة على الثقافة الشعبية•

.الترويج للثقافة الشعبية في الداخل والخارج•

بيةاملحافظة على الثقافة الشع



التربية للمواطنة–الثقافة الشعبية في مملكة البحرين

العبارة

.هي طريقة بناء السفن( أوشار )
.هي لعبة لألوالد الصغار( القالف)

درج 
ُ
.م2012كموقع في قائمة التراث اإلنساني العالمي عام " طريق اللؤلؤ"أ

.يعد فن العرضة من األلعاب الشعبية املعروفة 

.نتاًجا للتكوين الثقافي والحضاري تعتبر األلعاب الشعبية 

.صيد اللؤلؤ قديًما مورًدا ثانوًيا للدخل في البحرينيعتبر 

ز العبارات الصحيحة من الخاطئة، وذلك بوضع عالمة -1 ِّ
ان في املك( )أو (  ✓)َمي 

:املناسب

 5: املدةنشاط تقويمي
دقائق
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العبارة

✓.هي طريقة بناء السفن( أوشار )

.هي لعبة لألوالد الصغار( القالف)

درج 
ُ
✓.م2012كموقع في قائمة التراث اإلنساني العالمي عام " طريق اللؤلؤ"أ

.يعد فن العرضة من األلعاب الشعبية املعروفة 

✓.نتاًجا للتكوين الثقافي والحضاري تعتبر األلعاب الشعبية 

.يعتبر صيد اللؤلؤ قديًما مورًدا ثانوًيا للدخل في البحرين

ز العبارات الصحيحة من الخاطئة، وذلك بوضع عالمة -1 ِّ
ان في املك( )أو (  ✓)َمي 

:املناسب

 5: املدةنشاط تقويمي
دقائق
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مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع


