
 

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 األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

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

                 https://almanahj.com/bh/1social                   

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

  

                  https://almanahj.com/bh/1social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   
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 .) عمر بن الخطاب ( الصحابي الذي اتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين وظهر نظام الديوان في الدولة اإلسالمية في عهده هو  -1

  .(معاوية بن أبي سفيان)، ومؤسس الدولة األموية هو   (هـ41)تأسست الدولة األموية عام  -2
 واليات( 8) قسمت الدولة في عهد عمر بن الخطاب إلى -5       (فتح مكة)أسلم معاوية بن أبي سفيان بعد  -3

 . (أبو لؤلؤة المجوسي)اغتيل الخليفة عمر بن الخطاب على يد  -6

 . (حذيفة بن اليمان)الصحابي الـذي أشار على عثمان بن عفان بجمع القرآن الكريم يسمى  -7

 . (المراديعبد الرحمن بن ملجم )تم قتل اإلمام علي بن أبي طالب أثناء صالته على يد  -8

 . (عمرو بن العاص)القائد المسلم الـذي تمكن من فتح مصر هو  -9

 ) صاحب الشرطة (.المسؤول عن النظام ومراقبة األسواق ومعاقبة المخلين باألمن بالعهد الراشدي يسمى  -10

 . ) عقرباء (هزم خالد بن الوليد مسيلمة الكذاب في معركة  -11
 .المدينة المنورة()ص( وأبو بكر و عمر وعثمان )رض( هي عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد النبي )   -12

 . (الكوفة)عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد اإلمام علي بن أبي طالب هي     -13

 اتخذها معاوية عاصمة له ألن فيها أشد الحلفاء والمناصرين لبني أمية. . (دمشق)عاصمة الدولة األموية هي    -14

 . ) معاوية بن أبي سفيان (قسطنطينية هو أول خليفة أموي أرسل جيوشا لفتح ال -15

 ) الكاتب والحاجب والوالي والقاضي ورئيس الشرطة(.من أهم الوظائف التي ظهرت بالعهد األموي وظائف  -16
 . (معاوية بن أبي سفيان)الخليفة األموي الـذي استحدث ديواني الخاتم والبريد هو    -17

 .وواجته معارضه الحجاز والعراق (معاوية بن أبي سفيان)الخليفة األموي الـذي نقل نظام الحكم من الشورى الى الوراثة يسمى    -18

 . وهو آخر الخلفاء االمويين السفيانيين (معاوية بن يزيد)الخليفة األموي السفياني الـذي تنازل عن الخالفة يسمى    -19

 . (مروان بن الحكم)أول خليفة أموي مرواني هو    -20

 .  (الوليد بن عبد الملك)الخليفة األموي الـذي في عهده فتحت األندلس هو    -21

 .  (الوليد بن عبد الملك)وصلت الدولة األموية إلى أقصى إتساعها في عهد الخليفة    -22

 .  (مروان بن محمد)آخر خليفة أموي يسمى    -23

  (طارق بن زياد)بقيادة  (وادي لكة)األسبان في معركة فتح المسلمون األندلس بعد انتصارهم على القوط    -24

 .  (عمر بن عبد العزيز)الخليفة الراشدي الخامس الـذي لقب بالزاهد هو    -25

 . (البيزنطية والفارسية)استخدم المسلمون في العهد الراشدي النقود    -26

 .  (سفيان معاوية بن أبي)الخليفة األموي الـذي بنى أول أسطول بحري في اإلسالم هو    -27

 جنوباً .  (عمان)شماالً إلى   (البصرة)إمتدت البحرين قبل اإلسالم من    -28

 . (هـجـر)عاصمة البحرين قبل اإلسالم هي    -29

 .(تميم  )من قبيلة   (المنذر بن ساوى)كان يحكم البحرين عند ظهور اإلسالم هو    -30

 . الكريم والسنة النبوية () القرآن استمدت القوانين في الدولة اإلسالمية من مصدرين هما  -31

 . (األشج )عبدهللا على يـد   (عبد القيس)أول قبيلة في البحرين دخلت في اإلسالم هي قبيلة    -32

 .  (العالء بن الحضرمي)هـ عن طريق 8أرسل النبي محمد )ص( كتاباً يدعو فيه أهل البحرين لإلسالم عام    -33

 .  (العالء بن الحضرمي)أول من تولى السلطة في البحرين في عهد الرسول )ص( هو    -34

 . (الحطم بن ضبيعة)تزعم حركة الردة في البحرين رجل من قبيلة قيس بن ثعلبة هو    -35

 . (البحرين)أرسل الخليفة أبو بكر الصديق العالء بن الحضرمي على المرتدين في    -36

 . (جـواثـا)رتدين في البحرين في معركة هزم العالء بن الحضرمي الم   -37

 . (نجدة بن عامر الحنفي)هـ يسمى 67زعيم من الخوارج سيطر على البحرين عام    -38

 . (عبد الملك بن مروان)خليفة أموي قضى على ثورة أبي فديك الخارجي في البحرين هو    -39

 .(العزيز عمر بن عبد )الخليفة األموي الـذي بنى مسجد الخميس في البحرين هو    -40

 ذات الصواري(.أول معركة بحرية انتصر فيها المسلمون على الروم )البيزنطيين( هي ) -41

 .)الحجاز(و ثورة  )الكوفة(واجه يزيد بن معاوية ثورتين ثورة  -42

 .)المركزية( على نظام الحكم في العهد الراشدي، وارتكز  )شورى(طبيعة نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين  -43

 
 
 
 

 -بما يناسبها:أكمل العبارات التالية : األولالسؤال 
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 .بناء األسطول البحري اإلسالمي في عهد عثمان بن عفان -1

 إمتالك البيزنطيين لقوة بحرية متفوقة ليس للمسلمين قدرة على مواجهتها.
 .جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان -2
 توسع الفتوحات  ب( اختالف اللهجات   ج(تعدد تالوة القرآن الكريم واختالف القراء في قراءته  أ( 

 د(االعتماد على الذاكرة و الحفظ في التالوة. 
 .قيام ثورة الكوفة ضد يزيد بن معاوية -3

 رفض اإلمام الحسين بن علي مبايعة يزيد بالخالفة.
 .قيام ثورة الحجاز ضد يزيد بن معاوية -4

 أ(مقتل اإلمام الحسين بن علي في معركة كربالء على يد يزيد بن معاوية. ب(رفض عبدهللا بن الزبير مبايعة يزيد
 فشل األمويين في فتح القسطنطينية. -5

 أ(مناعة القسطنطينية البحرية    ب(إستخدام البيزنطيين للنار اإلغريقية.
 من الشورى إلى الوراثة.قيام معاوية بن أبي سفيان بتغيير نظام الحكم  -6

 أ(رغبة معاوية في استمرار الحكم في أسرته    ب(خوفه من حدوث صراع على الحكم بعد وفاته
 سمي العهد المرواني بهذا اإلسم. -7

 مبايعة األمويون لمروان بن الحكم وانتقال الحكم األموي من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني.
 م أوال.سميت البحرين قديما باس -8

 نسبة إلى الصنم الذي عبده سكان البحرين قديما.
 الخالف بين اإلمام علي أبن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان -9

 أ(عزل اإلمام على الوالة السابقين    ب(رفض معاوية قرار العزل.
 لقب المؤرخون عمر بن عبد العزيز بالخليفة الراشدي الخامس.-10

 االعتماد على الفقهاء في حكمه.  ج(زهده وورعه  د(تعيين الوالة من ذوي الكفاءةأ(إصالح شؤون دولته    ب(
 و(إسقاط الجزية عن الداخلين في اإلسالم    هـ(إلغاء امتيازات بني أمية في العطاء وإرجاع األراضي التي بحوزتهم لبيت المال

 تحقيق المسلمين لنصر سريع على الفرس والروم. -11
 ب(حبهم لإلستشهاد.  ج(أمتالكهم آله عسكرية فعالة.  د(الخبرات التي اكتسبوها في الغزوات والسرايا. أ(سالح اإليمان   

 و(المستوى القيادي الرفيع مثل خالد بن الوليد.    
 قيام حركة الردة بعد وفاة الرسول )ص(. -12

 أبو بكر الصديق.  أ(امتناع بعض القبائل عن دفع الزكاة.    ب(اعتراض بعض القبائل على مبايعة 
 ج(إدعاء بعض رؤساء القبائل للنبوة مثل أبو مسيلمة الكذاب.

 اكتساب أهل البحرين خبرة عالية في المالحة والتجارة. -13
 بسبب الموقع الجغرافي المميز على ساحل الخليج العربي.

 استيطان عدد من القبائل العربية البحرين قبل اإلسالم. -13
 ب(خصوبة أراضيها   ج(ازدهار التجارة    د(وفرة الزراعةأ(وفرة المياه   

 إتخاذ معاوية أبن أبي سفيان دمشق عاصمة له. -14
 ألن فيها أشد الحلفاء والمناصرين لبني أمية.

   -السؤال الثالث :  أجب عن األسئلة التالية فيما يلي :
 كيف أسهمت البحرين في تثبيت دعائم دولة الرسول )ص( ؟ -1

 خراجها الذي أرسل إلى المدينة فاق خراج سائر األقاليم وقد ذكر بأنه بلغ ثمانين ألف درهم.ألن 
 اذكر دور البحرين في حركة الفتوح اإلسالمية . -2

 -السؤال الثاني: علل لما يأتي:
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 هـ( 15شن العالء الحضرمي من البحرين اول حملة بحرية على الفرس ) أ(
ر ذلك تعاظم دور البحرين في الفتوح الشرقية وأصبحت قام الحكم بن أبي العاص بحملة بحرية ثانية على الفرس فأظه ب(

 البحرين إحدى الواليات اإلسالمية.
 ما أهم التغييرات التي قام بها معاوية بن أبي سفيان في دولته ؟ -3

 أ(تنظيم اإلدارة: طور الديوان الذي أنشأه عمر واستحدث ديواني الخاتم والبريد.
 م من شورى لوراثه وذلك عن طريق مبايعة ابنه يزيد بوالية العهد في أواخر عهده.ب(تغيير النظام الحكم: غير نظام الحك

 كيف نظم عمر بن الخطاب الجيش؟ -4
 أ(أعفى المقاتلين من االشتغال بأي وظيفة أخرى وفرغهم للجيش.   ب(صرف لهم رواتب.

 ما الديانات التي اعتنقها أهل البحرين قديما؟  -5
 ج(المجوسية   د(الوثنية   أ( اليهودية  ب(النصرانية

 عدد القبائل التي استوطنت البحرين قبل اإلسالم. -6
 أ( عبدالقيس  ب(تميم  ج(بكر بن وائل   د(األزد

 اذكر أهم الدواوين التي استحدثها األمويون لتنظيم الدولة وأهم مهامها. -7

 النظر في مصروفات الدولة ديوان النفقات:ب( تنظيم الخراج وجبايته والنظر في مشكالته    أ( ديوان الخراج:
 االهتمام بموارد الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها.ج(ديوان الصدقات:

 حفظ نسخ رسائل الخليفة منعا للتزوير والتحريف و(ديوان الخاتم:الرسائل: إعداد رسائل الخليفة    د(ديوان:
 اليات.تنظيم االتصال بين العاصمة والوهـ(ديوان البريد:

 كيف تصدى أبو بكر الصديق لحركة الردة؟ -8

وجه إحدى عشر قائدا للقضاء على المرتدين كان أبرزهم خالد ابن الوليد الذي قضى على مدعي النبوة مسيلمة الكذاب في 
 معركة عقرباء أما باقي القادة فقد قضوا على حركة الردة في البحرين وعمان وحضرموت واليمن.

 الجيش في العهد األموي.وضح دور  -9

 توسيع رقعة الدولة.-فرض األمن واالستقرار  ب-أ
 أو ما النظام الحربي الذي وضعه معاوية لمواجهة خطر البيزنطيين؟ كيف واجه معاوية أبن أبي سفيان خطر البيزنطيين؟ -10

دورية في الصيف )الصوائف( بإقامة مراكز عسكرية على الحدود لرصد تحركات البيزنطيين عن طريق حمالت عسكرية 
 والشتاء )شواتي(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           -السؤال الرابع :  إختر من المجموعة )أ( ما يناسبه من المجموعة )ب( :  

 المجموعة )  ب  ( الرقم المجموعه )  أ  (

 ( 3)  الحسين بن علي  -1
 فتح بخارى وسمرقند وكاشغر ووصل إلى بالد ماوراء النهر

 الحضرميالعالء بن   -2
 (4 ) 

 قاد ثورة الحجاز ضد يزيد

 قتيبة بن مسلم الباهلي  -3
 (1 ) 

 إستشهد في كربالء

 بن الزيبر عبدهللا  -4
 (6 ) 

 قائد جيش القوط في األندلس

 محمد بن القاسم الثقفي  -5
 (2 ) 

 أول والي على البحرين بعد اإلسالم

 الملك لذريق ) رودريك (  -6
 (9 ) 

 وقائد معركة ذات الصواريوالي مصر 

 طارق بن زياد  -7
 (7 ) 

 قاد المسلمين في فتح األندلس

 بن أبي السرح عبدهللا  -9
 (5 ) 

 فتح بالد السند

 خالد بن الوليد-10
 (10 ) 

 فتح الحيرة عاصمة المناذرة في عهد أبو بكر الصديق
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 الراشدين في الجدول التالي:السؤال الخامس :  قارن بين إنجازات الخلفاء 

 الخليفة علي بن أبي طالب الخليفة عثمان بن عفان الخليفة عمر بن الخطاب الخليفة أبو بكر الصديق

 
 

 بدأ الفتوحات .1

 القضاء على الردة. .2

 
 

 الفتوحات الكبرى  .1
 تنظيم الجيش  .2
 تنظيم اإلدارة .3

 الــشــورى  .4

 التقويم الهجري .5

 
 

  بناء األسطول 

 توسع الفتوحات 
  جـمـع الـقـرآن 

 
 

 اهتم بشئون الحياة .1

 شجع الزراعة وإستثمار األرض .2
عزز دور التجار والصناع وأصحاب  .3

 الحرف 

 أنزل أشد العقوبات بالمخالفين  .4

 تشدد في ضبط أموال المسلمين  .5

 
 السؤال السادس :في الجدول أدناه عدد أهم انجازات الخلفاء األمويين: 

 الخليفة عمر بن عبد العزيز الخليفة الوليد بن عبد الملك الخليفة عبد الملك بن مروان

 ( أوقف الفتوحات1 ( فتح األندلس1 (  قضى على الثورات في الشام والعراق والحجاز1

 ( أعاد توحيد الدولة وتنظيم شؤونها2
( وصلت الفتوحات الى حدود 2

 الصين
 ( اهتم بإصالح شئون الدولة2

أدت الى إخضاع عدد ( شن على البيزنطيين حمالت 3
 من معاقلهم

 ( اعتمد في حكمه على الفقهاء3 ( تم بناء الجامع األموي والمسجد  األقصى3

 ( توغل جيوش المسلمين في المغرب4
( شجع الصناعات وأصلح الطرق وحفر 4

 اآلبار
 ( عين الوالة من ذوي الكفاءة4

 ( ألغى امتيازات بني أمية5 البيمارستان ودار الضيافة( إستحدث 5 ( تعريب الدواوين وإصدار عملة عربية5

 ( إسترد األراضي من بني أمية6 ( أول من وظف خدماً للمسنين6 ( أنشأ داراً للسكة لضرب الدينار.6

 ( ومؤدبين لأليتام وقادة للعميان7 ( بناء مسجد قبة الصخرة في القدس الشريف7
( أسقط الجزية عن الداخلين في 7

 اإلسالم
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 -السؤال السابع: قارن في الجدول أدناه بين المعارك التالية حسب المطلوب في الجدول :
 الخليفة أطراف النزاع نتائج المعركة

 المعركة

 المسلمين بقيادة )خالد بن الوليد(.-1 هزيمة مسيلمة الكذاب.

 مسيلمة الكذاب في اليمامة. -2

 أبوبكرالصديق

 هـ11عقرباء 

 المسلمين بقيادة )خالد بن الوليد(.-1 .المسلمين على البيزنطيين في الشامانتصار 

 البيزنطيين -2

 هـ13أجنادين  أبوبكر الصديق

انتصار المسلمين على البيزنطيين وطردهم 
 من الشام نهائيا.

 المسلمين بقيادة )خالد بن الوليد(. -1

 البيزنطيين -2

 هـ15اليرموك  عمر بن الخطاب

سلمين على الفرس بالعراق.)الفتح انتصار الم
 األعظم(

 المسلمين بقيادة) سعد بن أبي وقاص(. -1

 الفرس بالعراق. -2

 هـ15القادسية  عمر بن الخطاب

انتصار المسلمين على الفرس وتوسعهم في 
 اإلمبراطورية الفارسية. )فتح الفتوح(

 المسلمين بقيادة )النعمان بن المقرن(. -1

 الفرس -2

 هـ21نهاوند  الخطابعمر بن 

انتصار المسلمين على البيزنطيين في 
 أفريقيا.

 المسلمين. -1

 البيزنطيين -2

 هـ27سبيطلة  عثمان بن عفان

 انتصار المسلمين بالقرب من سواحل آسيا 

 الصغرى

المسلمين بقيادة )عبدهللا بن أبي  -1
 السرح(

 البيزنطيين بقيادة )قسطنطين الثاني(-2

 عثمان بن عفان

 هـ31الصواري ذات 

 المسلمين )طارق بن زياد(-1 انتصار المسلمين وفتح األندلس.

 رودريك(–جيش القوط )لذريق -2

 هـ 92وادي لكة  الوليد بن عبد الملك

 
 

السؤال الثامن: قارن في الجدول أدناه بين الوقعات التي حدثت في عهد الخليفة على بن أبي طالب حسب المطلوب 
 -في الجدول :

  
 

 الــوقــعــة
 أسـبـاب الـوقـعـة أطـراف الـنـزاع

 الــنتــائــج

 
 الــجــمــل 

 هـ36 

 اإلمام علي بن أبي طالب  -1
 طلحة بن عبيدهللا -2
 والزبير بن العوام   

خروج طلحة والزبير الى مكة ونكثهما 
 البيعة لإلمام علي بن أبي طالب.

انتصار اإلمام علي بن أبي طالب في 
 البصرة .

 

 صــفــيــن    
 هـ37

 اإلمام علي ومعه أهل العراق. -1
 معاوية ومعه أهل الشام  -2

عدم مبايعة معاوية لإلمام علي بن أبي  -1
 طالب

 رفض معاوية قرار عزله عن والية الشام -2
  

 طلب أهل الشام التحكيم  -1
 فشل التحكيم وبويع معاوية بالخالفة  -2
 ظهور فرقة الخوارج. -3

  
 الـنهـروان 

 اإلمام علي بن أبي طالب  -1
 الخوارج  -2

رفض الحوارج طلب اإلمام علي بن أبي  -
 طالب لهم بالعودة الى صفوفه 

 معاودة القتال ضد معاوية  -

انتصار اإلمام علي بن أبي طالب على 
 الخوارج.
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السؤال التاسع: أمامك خريطة صماء للفتوحات اإلسالمية عليها مجموعة من األرقام . اكتب ما تمثله األرقام حسب 
 موقعها الصحيح في الخريطة : 

1-  
 البيزنطية-2الفارسية    -1 االمبراطوريات :*  -2

  عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد عمر و عثمان ) المدينة المنورة( -3
 اإلسالمية في عهد علي بن أبي طالب )الكوفة( عاصمة الدولة -4 -3

 عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد معاوية ) دمشق ( -5 -4
 معركة دارت بين المسلمين و البيزنطيين و تعتبر خاتمة لوجود البيزنطيين في بالد الشام ) اليرموك ( -6 -5
 (معركة دارت بين المسلمين و الفرس و سميت بالفتح األعظم ) القادسية  -7 -6
 معركة دارت بين المسلمين و الفرس و عرفت بفتح الفتوح ) نهاوند (  -8 -7
8-  
 * مدن تم فتحها في عهد عمر : -9

 سبيطلة -11   برقة -10    طرابلس  -9 -10
 جزيرة غزاها المسلمين في عهد عثمان بن عفان نتيجة بناء االسطول اإلسالمي )قبرص ( -12 -11
 د عثمان بن عفان ) أرمينيا (مدينة فتحها حبيب بن سلمة الفهري في عه -13 -12
 أول معركة بحرية خاضها المسلمين عهد عثمان بن عفان ) ذات الصواري ( -14 -13
14-  
 مدن فتحت في العهد المرواني :*  -15
 بالد ما وراء النهر -17   بالد السند -16    األندلس -15 -16
 سمرقند -19    بخارى -18 -17
 المسطحات المائية :*  -18
 الخليج العربي -22   ر األحمرالبح -21  البحر المتوسط -20 -19
20-  

21-  
22-  
23-  
24-   

25-  
26-  
     
27-  
28-  

                               
29-  
30-  
31-  
32-  
33-  

السؤال العاشر : على خريطة البحرين قبل اإلسالم التالية مجموعة من األرقام تمثل عدد من الظواهر اكتب ما تمثله هذه 
 األرقام في الفراغات المخصصة لها :

 
 االسم القديم لجزر البحرين حالياً ) أوال ( -2عليه منطقة البحرين قديماً ) الخليج العربي (  المسطح المائي التي تشرف  -1

  * حواضر البحرين قديماً :
 عاصمة البحرين قديما )هجر(-6  جواثا-5  دارين-4  الخط-3

 * أهم الدول المحيطة بمنطقة البحرين قديماً :
 بالد عمان  -10  اليمامة -9  بالد الحيرة -8  بالد فارس -7
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 * األنهار :
 الفرات -12  دجلة -11

 *مناطق يشملها أقليم البحرين :
 العقير -16  األبله -15  كاظمة -14  الحيرة -13
 مسقط -20  صحار -19 ناحية البحرين -18  اإلحساء -17
 مكران -22  كرمان -21

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى خط زمني :السؤال الحادي عشر :حول الجدول الذي أمامك 
 يزيد بن الوليد بن عبدالملك   -9هـ             101/ 99عمر بن عبدالعزيز  -5هـ          65/  64مروان بن الحكم  -1
 ابراهيم بن عبدالملك -10هـ           105/  101يزيد بن عبدالملك  -6هـ    87/  65عبد الملك بن مروان  -2
 هـ 127/152مروان بن محمد  -11هـ          105/125هشام بن عبد الملك  -7هـ       96/ 86الوليد بن عبدالملك  -3
  هـ                              125/126الوليد بن يزيد بن عبدالملك  -8هـ       99/ 96سليمان بن عبدالملك -4

 
 راشدي.: ارسم الخط الزمني ألهم معارك الفتوح في العهد الالسؤال الثاني عشر
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 التربية للمواطنة
 أكمل مايلي : 

 
 .  هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا ]حقوق اإلنسان[ .1
 .]الحق في الحرية والكرامة والعدل والمساواة[  أركان حقوق اإلنسان في اإلسالم .2

 .]الشريفة وآراء الفقهاءالقرآن الكريم والسنة النبوية [  مصادر حقوق اإلنسان في اإلسالم .3

 .]حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال[ مقاصد الشريعة اإلسالمية من التأكيد على حقوق اإلنسان .4

إزالت الفوارق القبلية [ما أنجز في مجال حق المساواة منذ أربعة عشر قرنا وذلك عن طريق سبقت الشريعة اإلسالمية  .5
  ]والعصبية واللغوية.

 و أن يتوفر لإلنسان ما يتوافر لغيره من مساواة أمام القانون وأمام القضاء.ه ]حق العدل[ .6

  ]الحرية. [)متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(  تؤكد هذه العبارة على حق   .7

  ]المساواة[)كلكم آلدم وأدم من تراب( يؤكد هذا الحديث على حق  .8

   ]حق العدل والسالمة الشخصية[عدم القبض على اإلنسان دون سند قانوني وتحريم السب والقذف  .9

وثيقة دولية تتضمن المبادئ والمعايير العامة لحقوق اإلنسان وهو موجه إلى الشعوب  ]اإلعالن العالمي لحقوق االنسان[ .10
 .  مادة 30واألمم كافة ويتألف من ديباجة و

 حقوق تقوم على مفهوم اإلنسان الفرد الذي يتمتع بصفته تلك بحقوق متأصلة فيه .  ] ياسيةالحقوق المدنية والس[ .11

 هي حقوق مكفولة لكل فرد بوصفه طرفا في المجتمع . ]الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية [ .12

 .  ]الحرب العالمية الثانية[بعد نهاية  ]1945 [صدر ميثاق هيئة االمم المتحدة سنة .13

 هي الهيئة التي أقرت وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق االنسان.  ]األمم المتحدة هيئة[ .14

، تكافؤ الفرص ، شملت الحقوق العدل ، الحرية ، المساواة ، األمن  هي  ]من مبادئ حقوق االنسان في مملكة البحرين[ .15
لشريعة اإلسالمية والمعاهدات والمواثيق السياسية والمدنية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلتزاما بمبادئ ا

 . ]... الخ الدولية

 هي واجبات الفرد نحو المجتمع ومسؤوليات الدول في احترام حقوق اإلنسان. ]الواجبات[ .16

 ]اإلسالم[ هو ول من نادى بأن الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة االنسانية والحقوقأ   .17

 ]م1981 [عام  ]مجلس التعاون الخليجي [تعتبر البحرين أولى الدول التي دعت إلى إنشاء  .18

تعااليم  [ ، ووقعت على غالبية االتفاقيات الدولية التي تتماشى مع ]1971 [أنضمت البحرين إلى منظمة األمم المتحدة عام  .19
 . ]اإلسالم 

اللغاة ، التااريخ ، الادين ،  الثقافاة ، العاادات والتقالياد ،  [من القواسم المشتركة التي تجمع البحرين مع األمةة العربيةة هةي  .20
 .  ]وحدة المصير 

 أجب عما يلي : 
  العامة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. عدد المبادئ.1

 و(المشاركة والجمع    هـ(المحاسبة وقواعد القانون   أ( الكونية    ب(عدم التجزؤ   ج(التكامل   د(عدم التمييز

 علل )اذكر السبب( : صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ؟ .2
ضمان احترام حقوق عن  ميثاق االمم المتحدة  قصور+  خالل الحرب العالمية الثانيةارتكب من جرائم بحق اإلنسانية  بسبب ما
 اإلنسان.

 حقوق اإلنسان؟ )مميزات( خصائص .ما3
 .ارتباطها باإلنسان بوصفه إنسانا 

 .إنها واحدة لكل البشر 

 إنها متكاملة تشمل مختلف مجاالت الحياة 
 كيف تطول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟.4

 –حقوق الطفل  –الحق في بيئة نقية ومحيط سليم  -الحق في السلم –أ( عن طريق إضافة حقوق مثل )الحق في التنمية 
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(

عن طريق تحول مبادئ حقوق اإلنسان إلى قوانين ملزمة بواسطة معاهدات واتفاقيات مثل العهد الدولي الخاص ب(
 بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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 تجاه وطنك. اذكر ثمانية من واجباتك.5

 (اإلنتاج واإلخالص في العمل3(اإللتزام بالوحدة الوطنية وسالمة النظام العام   2(الوالء للوطن والدفاع عنه   1
 (المحافظة على الممتلكات العامة وحمايتها6(التضامن االجتماعي   5(اإللتزام بالقوانين االقتصادية واالجتماعية     4
 احترام حقوق األجيال القادمة(8على التنوع البيولوجي    (ترشيد االستهالك والمحافظة7

 
 ضع الحقوق التالية في مكانها المناسب في الجدول أدناه : .6
.المستوى الالئق في 8، .األمن7 .المشاركة في التنمية6،.التعليم 5. الحرية ، 4نة ، .العيش في بيئة نظيفة وآم3. العمل ، 2.الحياة  ، 1

.المشاركة السياسية ، 13،  الحق في فرص متكافئة. 12.التملك ، 11. عدم التعذيب ، 10،  في حياة ذات جودة الحق. 9المعيشة ، 
والدين ،  . حرية الضمير19.الرعاية الصحية ، 18،   والتفكير التعبير الرأي و .حرية17. المأوى ، 16مساواة ، . ال15.المأكل ، 14
 .الضمان االجتماعي 20
 

الحقوق االقتصادية  الحقوق المدنية والسياسية 
 واإلجتماعية 

 الحقوق البيئية والثقافية والتنموية 

 . حق الحياة 1
 . الحرية4 

 . حق األمن7
 . حق عدم التعذيب10
 . حق المشاركة السياسية 13
 . حق المساواة 15
 . حق حرية التعبير والتفكير17
 . حق حرية الضمير والدين 19

 

 العمل. حق 2
 حق التعليم5
. حق المستوى الالئق في 8

 المعيشة
 . حق التملك11
 . حق المأكل14
 . حق المأوى16
 . حق الرعاية الصحية18
 حق الضمان االجتماعي 20

 . حق العيش في بيئة نظيفة وآمنة3
 . المشاركة في التنمية 6
 . الحق في حياة ذات جودة9

 . الحق في فرض متكافئة12
 

 
 إلى ما يهدف التعاون الدولي  ؟ .7

 ب. نشر السالم في العالم    تحقيق التنميةأ. 
 
 علل : تعتبر البحرين من الدول التي دعت إلى إنشاء مجلس التعاون الخليجي ؟ .8

 ب. لدعم التعاون اإلقليمي  أ. تثبيت )ترسيخ( دعائم األمن واالستقرار في المنطقة 
 د.مسيرة العمل اإلعالمي المشترك.ج. االلتزام بمبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية و الدبلوماسية . 

 
 وضح دور البحرين في تعاونها وتضامنها مع القضايا العربية اإلسالمية . .9

ثةل جامعةة الةدول ب. تفعيل العمل العربي المشةترك مةع المنظمةات اإلقليميةة ،م أ. دعم القضية الفلسطينية والعراقية 
 العربية . 

 
 ما السياسات التي اتبعتها مملكة البحرين في مجال التعاون الدولي ؟ .10

 أرست البحرين قواعد ثابتة في عالقاتها مع الدول الكبرى  .أ
 اهتمت بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة االمم المتحدة .  .ب

 من والسلم الدوليين.د.تكريس األ ج . تشجيع الحوار مع الحضارات . 
 

  مملكة البحرين مع األمم المتحدة.أذكر االتفاقيات الدولية التي وقعتها .11

 د. التصدي لإلرهاب  ج. مكافحة المخدرات   ب. البيئة  أ. حقوق االنسان 
 و . تنمية الموارد البشرية .   هـ. القضاء على الجهل 


