
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4social                   

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

https://almanahj.com/bh/4social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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الحلقة الثانیة/ مادة التربیة للمواطنة  الحلقة الثانیة/ مادة التربیة للمواطنة 
الصف الرابع

مصادر دخل األسرة وتعامالتھا 
الیومیة

دخول

الیومیة

مادة التربیة للمواطنة مادة التربیة للمواطنة 
الصف الرابع

مصادر دخل األسرة وتعامالتھا  
الیومیة

دخول

الیومیة



رابط الكتاب المدرسي
التاليالسابق)47إلى  42من (

أھداف الدرس

.بین الخدمات التي توفرھا األسرة یمیزالطالبأن •

محاور الدرس

.بین الخدمات التي توفرھا األسرة یمیزالطالبأن •
.أن یتعرف الطالب أھمیة العمل•
.أن یدرك الطالب الدور االقتصادي لألسرة•

.الدور االقتصادي لألسرة•
.أھمیة العمل•



أھمیة العملأھمیة العمل

العیش بكرامة خدمة وطنیة

التالي السابق

أھمیة العمل

أھمیة العمل: المحور األول 

أھمیة العمل

خدمة وطنیة واجب على كل 
مواطنمواطن



ولكل مواطن الحق في العمل واختیار نوعھ وفقا للنظام 

)أ( 13دستور ملكة البحرین، المادة .                                                              

ولكل مواطن الحق في العمل واختیار نوعھ وفقا للنظام 

)أ( 13دستور ملكة البحرین، المادة .                                                              

.الوظائف العامة خدمة وطنیة ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامة.الوظائف العامة خدمة وطنیة ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامة

)ب( 13دستور ملكة البحرین، المادة .                         )ب( 13دستور ملكة البحرین، المادة .                        

                                                              .                                                              .

التالي السابق

.الوظائف العامة خدمة وطنیة ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامة
)    أ( 16دستور ملكة البحرین، المادة 

.الوظائف العامة خدمة وطنیة ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامة
)    أ( 16دستور ملكة البحرین، المادة 

ولكل مواطن الحق في العمل واختیار نوعھ وفقا للنظام .... العمل واجب على كل مواطن 

.                                                              واآلداب

ولكل مواطن الحق في العمل واختیار نوعھ وفقا للنظام .... العمل واجب على كل مواطن 

.                                                              واآلداب

أھمیة العمل: المحور األول 

الوظائف العامة خدمة وطنیة ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامةالوظائف العامة خدمة وطنیة ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامة

.                        تكفل الدولة توفیر فرص العمل للمواطنین.                        تكفل الدولة توفیر فرص العمل للمواطنین

.                                                              واآلداب.                                                              واآلداب

الوظائف العامة خدمة وطنیة ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامةالوظائف العامة خدمة وطنیة ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامة



من األمور التي تقل�ل م�ن مص�روفات األس�رة وتزی�د دخلھ�ا معرف�ة األولوی�ات من األمور التي تقل�ل م�ن مص�روفات األس�رة وتزی�د دخلھ�ا معرف�ة األولوی�ات من األمور التي تقل�ل م�ن مص�روفات األس�رة وتزی�د دخلھ�ا معرف�ة األولوی�ات 
ف��ي المص��روفات وكیفی��ة التعام��ل معھ��ا، ف��أول خط��وة یق��وم بھ��ا الوال��دان عن��د 
شعورھما بكثرة المصروفات المنزلیة وعدم انض�باطھا، وض�ع ج�دول ش�ھري 
ثم مراقبة البنود الت�ي ی�زداد فیھ�ا الص�رف، 

.فیبدأ الوالدان بتصنیف أوجھ الصرف المختلفة بحسب األولویة

من األمور التي تقل�ل م�ن مص�روفات األس�رة وتزی�د دخلھ�ا معرف�ة األولوی�ات 
ف��ي المص��روفات وكیفی��ة التعام��ل معھ��ا، ف��أول خط��وة یق��وم بھ��ا الوال��دان عن��د 
شعورھما بكثرة المصروفات المنزلیة وعدم انض�باطھا، وض�ع ج�دول ش�ھري 
ثم مراقبة البنود الت�ي ی�زداد فیھ�ا الص�رف، 

.فیبدأ الوالدان بتصنیف أوجھ الصرف المختلفة بحسب األولویة.فیبدأ الوالدان بتصنیف أوجھ الصرف المختلفة بحسب األولویة.فیبدأ الوالدان بتصنیف أوجھ الصرف المختلفة بحسب األولویة

التالي السابق

من األمور التي تقل�ل م�ن مص�روفات األس�رة وتزی�د دخلھ�ا معرف�ة األولوی�ات من األمور التي تقل�ل م�ن مص�روفات األس�رة وتزی�د دخلھ�ا معرف�ة األولوی�ات 

الدور االقتصادي لألسرة: المحور الثاني 

مصروفات األسرة

من األمور التي تقل�ل م�ن مص�روفات األس�رة وتزی�د دخلھ�ا معرف�ة األولوی�ات 
ف��ي المص��روفات وكیفی��ة التعام��ل معھ��ا، ف��أول خط��وة یق��وم بھ��ا الوال��دان عن��د 
شعورھما بكثرة المصروفات المنزلیة وعدم انض�باطھا، وض�ع ج�دول ش�ھري 

ثم مراقبة البنود الت�ي ی�زداد فیھ�ا الص�رف، . لمعرفة أین تصرف نقود األسرة
فیبدأ الوالدان بتصنیف أوجھ الصرف المختلفة بحسب األولویة

من األمور التي تقل�ل م�ن مص�روفات األس�رة وتزی�د دخلھ�ا معرف�ة األولوی�ات 
ف��ي المص��روفات وكیفی��ة التعام��ل معھ��ا، ف��أول خط��وة یق��وم بھ��ا الوال��دان عن��د 
شعورھما بكثرة المصروفات المنزلیة وعدم انض�باطھا، وض�ع ج�دول ش�ھري 

ثم مراقبة البنود الت�ي ی�زداد فیھ�ا الص�رف، . لمعرفة أین تصرف نقود األسرة
فیبدأ الوالدان بتصنیف أوجھ الصرف المختلفة بحسب األولویةفیبدأ الوالدان بتصنیف أوجھ الصرف المختلفة بحسب األولویةفیبدأ الوالدان بتصنیف أوجھ الصرف المختلفة بحسب األولویة



خدمات 
تقدمھا 
األسرة 
ألفرادھا

التالي السابق .من خالل مالحظتك للصور، اذكر خدمات أخرى غیر واردة في الصور تقدمھا أسرتك

خدمات تقدمھا األسرة ألفرادھا

الدور االقتصادي لألسرة: الثانيالمحور 

من خالل مالحظتك للصور، اذكر خدمات أخرى غیر واردة في الصور تقدمھا أسرتك•



تس��عى كثی��ر م��ن األس��ر البحرینی��ة إل��ى دع��م اقتص��ادھا بمزاول��ة بع��ض المھ��ن والوظ��ائف تس��عى كثی��ر م��ن األس��ر البحرینی��ة إل��ى دع��م اقتص��ادھا بمزاول��ة بع��ض المھ��ن والوظ��ائف تس��عى كثی��ر م��ن األس��ر البحرینی��ة إل��ى دع��م اقتص��ادھا بمزاول��ة بع��ض المھ��ن والوظ��ائف 

المختلف����ة، وتنش����ئ مش����روعات ص����غیرة أو ش����ركات متوس����طة أو كبی����رة، كم����ا تش����ارك 

بمنتوجاتھ��ا ف��ي المع��ارض الت��ي تقیمھ��ا المملك��ة أو جمعی��ات ومؤسس��ات المجتم��ع الم��دني 

.المختلفة؛ كل ذلك یسھم في تعزیز اقتصاد الوطن واألسرة

تس��عى كثی��ر م��ن األس��ر البحرینی��ة إل��ى دع��م اقتص��ادھا بمزاول��ة بع��ض المھ��ن والوظ��ائف 

المختلف����ة، وتنش����ئ مش����روعات ص����غیرة أو ش����ركات متوس����طة أو كبی����رة، كم����ا تش����ارك 

بمنتوجاتھ��ا ف��ي المع��ارض الت��ي تقیمھ��ا المملك��ة أو جمعی��ات ومؤسس��ات المجتم��ع الم��دني 

.المختلفة؛ كل ذلك یسھم في تعزیز اقتصاد الوطن واألسرة.المختلفة؛ كل ذلك یسھم في تعزیز اقتصاد الوطن واألسرة.المختلفة؛ كل ذلك یسھم في تعزیز اقتصاد الوطن واألسرة

التالي السابق

تس��عى كثی��ر م��ن األس��ر البحرینی��ة إل��ى دع��م اقتص��ادھا بمزاول��ة بع��ض المھ��ن والوظ��ائف تس��عى كثی��ر م��ن األس��ر البحرینی��ة إل��ى دع��م اقتص��ادھا بمزاول��ة بع��ض المھ��ن والوظ��ائف 

الدور االقتصادي لألسرة: الثانيالمحور 

تس��عى كثی��ر م��ن األس��ر البحرینی��ة إل��ى دع��م اقتص��ادھا بمزاول��ة بع��ض المھ��ن والوظ��ائف 

المختلف����ة، وتنش����ئ مش����روعات ص����غیرة أو ش����ركات متوس����طة أو كبی����رة، كم����ا تش����ارك 

بمنتوجاتھ��ا ف��ي المع��ارض الت��ي تقیمھ��ا المملك��ة أو جمعی��ات ومؤسس��ات المجتم��ع الم��دني 

المختلفة؛ كل ذلك یسھم في تعزیز اقتصاد الوطن واألسرة

تس��عى كثی��ر م��ن األس��ر البحرینی��ة إل��ى دع��م اقتص��ادھا بمزاول��ة بع��ض المھ��ن والوظ��ائف 

المختلف����ة، وتنش����ئ مش����روعات ص����غیرة أو ش����ركات متوس����طة أو كبی����رة، كم����ا تش����ارك 

بمنتوجاتھ��ا ف��ي المع��ارض الت��ي تقیمھ��ا المملك��ة أو جمعی��ات ومؤسس��ات المجتم��ع الم��دني 

المختلفة؛ كل ذلك یسھم في تعزیز اقتصاد الوطن واألسرةالمختلفة؛ كل ذلك یسھم في تعزیز اقتصاد الوطن واألسرةالمختلفة؛ كل ذلك یسھم في تعزیز اقتصاد الوطن واألسرة



العالمة

.الوظائف العامة خدمة وطنیة تستھدف المصلحة العامة

:أمام العبارة الخاطئة) ×

.الوظائف العامة خدمة وطنیة تستھدف المصلحة العامة

.معرفة األولویات من األمور التي تقلل من مصروفات األسرة

.تدعم األسر البحرینیة اقتصادھا بمزاولة بعض المھن والوظائف المختلفة

.وضع جدول شھري ال یساھم في تنظیم المصروفات
التالي السابق

العبارة

الوظائف العامة خدمة وطنیة تستھدف المصلحة العامة

×(أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) √(ضع عالمة   :نشاط

الوظائف العامة خدمة وطنیة تستھدف المصلحة العامة

.المواطن لیس لھ حق اختیار العمل

معرفة األولویات من األمور التي تقلل من مصروفات األسرة

تدعم األسر البحرینیة اقتصادھا بمزاولة بعض المھن والوظائف المختلفة

.من أھداف العمل توفیر مصدر دخل ثابت لألسرة

وضع جدول شھري ال یساھم في تنظیم المصروفات



العالمة
√.الوظائف العامة خدمة وطنیة تستھدف المصلحة العامة

××

√.معرفة األولویات من األمور التي تقلل من مصروفات األسرة

√.تدعم األسر البحرینیة اقتصادھا بمزاولة بعض المھن والوظائف المختلفة

√.من أھداف العمل توفیر مصدر دخل ثابت لألسرة

السابق

√.من أھداف العمل توفیر مصدر دخل ثابت لألسرة

×.وضع جدول شھري ال یساھم في تنظیم المصروفات

إجابة النشاط

العبارة
الوظائف العامة خدمة وطنیة تستھدف المصلحة العامة

.المواطن لیس لھ حق اختیار العمل.المواطن لیس لھ حق اختیار العمل

معرفة األولویات من األمور التي تقلل من مصروفات األسرة

تدعم األسر البحرینیة اقتصادھا بمزاولة بعض المھن والوظائف المختلفة

من أھداف العمل توفیر مصدر دخل ثابت لألسرةمن أھداف العمل توفیر مصدر دخل ثابت لألسرة

وضع جدول شھري ال یساھم في تنظیم المصروفات



لكم بالنجاحمع تمنیاتنا لكم بالنجاح


