
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/bh/6social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس فاضل زين الدين اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 عداد: أ. فاضل زين الدينإ        م    2016- 2015العام الدراسي  –السادس  الصف - أسئلة مقترحة للمراجعة لمادة التربية المواطنة للفصل الثاني

 مملكة البحرين
 وزارة الرتبية و التعليم

 مدرسة املنذر بن ساوى التميمي اإلبتدائية للبنني
 

 االبتدائيأسئلة مقرتحة و مهمة تساعد على املذاكرة الشاملة ملادة الرتبية للمواطنة للصف السادس 
 ) مالحظة: األسئلة ال تغين عن مذاكرة الكتاب(

 

 أمام الصحيحة: السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني البدائل التالية بوضع إشارة 

 :  املنظمة الدولية املسئولة عن رعاية حقوق الطفولة و متابعتها هي -1

 اليونيسيف  اليونيسكو  األونوروا 
 :  أقرت األمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل سنة  -2

 1988م  1989م  1990م 
 :  من حقوق البقاء و النمو اخلاصه بالطفل -3

اللعب و الرتفيه التعبري عن الرأي احلماية من اإلهمال 
 :  مشاركة الطفل يف اختاذ القرار تعزز لديه -4

 ضعف الشخصية  الثقة بالنفس  اخلوف 
 :  انضمت البحرين اىل التفاقية الدولية حلقوق الطفل سنة-5

 1996م  1993م  1991م 
 يتجلى دور مملكة البحرين يف التضامن الدولي بتقديم املساعدات للدول  : -6

 املتقدمة  الصناعية  املتضررة 

 حق اإلختالف بني مكونات اجملتمع يعزز قيمة : -7

 الصدق  األمانة  التعايش 

 التضامن سلوك انساني يعمل على تقديم املساعدة : -8

 للمحتاجني و املتضررين  األغنياء  املوظفني و التجار 

 

 



 عداد: أ. فاضل زين الدينإ        م    2016- 2015العام الدراسي  –السادس  الصف - أسئلة مقترحة للمراجعة لمادة التربية المواطنة للفصل الثاني

 امام العبارة اخلاطئة فيما يلي: امام االجابة الصحيحة و عالمة  السؤال الثاني : ضع عالمة 

1-  . حيق للدولة أن ال متنح الطفل البحريين جواز سفر أو بطاقة سكانية 

2-  .األختالف يؤدي دائما إىل العنف 

3-  . تلعب البحرين دورا فعاال يف التضامن الدولي 

4-  .يعود اإلهتمام بالطفل اىل بداية نشوء اجملتمع البشري لكونهم بشرا هلم حقوق أساسية 

5-  .التضامن قيمة انسانية تستمد مبادئها من القوانني الدولية فقط 

6-  .اهتم قانون الطفل بتوفري بيئة آمنة اجتماعيا للطفل 

7-  .ال حيق للفرد ان يكون خمتلفا و مغايرا عن اآلخرين 

8-  .تساهم املؤسسة امللكية اخلريية يف انشاء و تنمية املشاريع اإلجتماعية و اخلريية 
 

 السؤال الثالث: صنف احلقوق التالية حسب الفئة اليت تنتمي إليها:

احلماية  -احلصول على املعلومات   –احلماية من االستغالل   –التعبري عن الرأي   –اهلوية و اجلنسية   –التعليم 
 املشاركة يف صنع القرار -احلماية من التمييز  -الرعاية الصحية  -أثناء احلروب 

 حقوق املشاركة حقوق احلماية حقوق البقاء و النمو
   

   

   

 

 :رعاية الطفلاذكر ثالثة اجنازات من اجنازات البحرين يف جمال : الرابعالسؤال 

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

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

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

 



 عداد: أ. فاضل زين الدينإ        م    2016- 2015العام الدراسي  –السادس  الصف - أسئلة مقترحة للمراجعة لمادة التربية المواطنة للفصل الثاني

 ما األسباب اليت أدت اىل اهتمام اجملتمع الدولي حبقوق الطفل من بداية القرن العشرين؟: اخلامسالسؤال 

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

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

........................................................................................................................................................................ 
 السؤال السادس: اذكر اربعة من اشكال اإلختالف يف جمتمعك.

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

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

 

 السؤال السابع : أين تكمن أهمية حق اإلختالف بالنسبة للفرد و اجملتمع؟

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

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

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

 السؤال الثامن: اذكر أربع دول تضامنت معها البحرين:

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

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

 املهام اليت تقوم بها املؤسسة امللكية اخلريية.السؤال التاسع : اذكر ثالثة من 

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

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

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



 عداد: أ. فاضل زين الدينإ        م    2016- 2015العام الدراسي  –السادس  الصف - أسئلة مقترحة للمراجعة لمادة التربية المواطنة للفصل الثاني

 السؤال العاشر: من أين تستمد قيمة التضامن مبادئها؟
الدين اإلسالمي 

القوانني الوطنية كامليثاق و الدستور 

القوانني الدولية كاتفاقية حقوق الطفل و االعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
 

 اىل تضامن مادي و تضامن معنوي:السؤال احلادي عشر: صنف ما يلي 
 بناء مؤسسة اجتماعية - تقديم واجب التعزية - تقديم أطعمة - مواساة مريض -
 التربع مبالبس شتوية - التربع مببلغ مالي للفقراء - تهنئة عريس جديد - الدعم النفسي للمتضررين -
 

 تضامن معنوي تضامن مادي
  

  

  

  

 

 

 بالتوفيق و النجاحمع خالص متنياتي لكم 
 ، و مذاكرة الكتاب املقرر و اذكركم بضرورة املذاكرة بشكل جيد و شامل

 معلم املادة: أ. فاضل مال حسن زين الدين


