
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9country                   

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

https://almanahj.com/bh/9country2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 1 ) 

 
 

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة للتعليم الخاص للعام الدراسي 0218/0211م
 الفصل الدراسي الثاني

 

 ساعة الزمن :                                                         التربية للمواطنة المادة :
========================================================================  

 الخيارات اآلتية: رف الدال على اإلجابة الصحيحة منضع دائرة على الح: السؤال األول
 لكل نقطة عالمة()                                                                               

 بقيم: يرف المجتمع البحرينع   -1
 التسامح والتعايش -العنف والتخريب                                                                   ب -أ

 الظلم والعناد -الترويع والترهيب                                                                د -ج

 من الضوابط المؤطرة لحوار الحضارات: -0

 إقصاء اآلخر -فهم اآلخر                                                          ب -أ

 إدانة اآلخر -اآلخر                                                    ج تصنيف -ج

 يتجلى دور المواطن في حماية أمن وسالمة الوطن في: -3

 حرق اإلطارات -قطع الطرق                                                        ب -أ

 تخريب المنشآت -العنف                                                         د نبذ -ج

 هو: م 0211العام  إبان أحداث الذي دعت له قيادة مملكة البحرين "حوار التوافق الوطني"كان الهدف من  -4

 اقبة المخربينمع -تعميق األزمة                                                     ب -أ

 األزمة الخروج من -تأزيم الوضع                                                     د -ج

 
 
 
 
 
 



  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 2 ) 

 
 

 

  ( أمام العبارة غير الصحيحة مما يأتي:X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة)ضع عالمة ) السؤال الثاني:

1-     (    ) لكل نقطة عالمة()    البحرين بالحكمة والمسؤولية الشجاعة.تتحلى القيادة الرشيدة لمملكة 

 م العنيفة تتماشى مع طباع المجتمع البحريني وثقافته.2111كانت أحداث فبراير  (     ×)      -2

3-      (     ) 4.89 بمملكة البحرين بلغت نتيجة التصويت على ميثاق العمل الوطني%. 

 م.2111عاملحداث العنف والتخريب لمع أاقتصرت القيم النبيلة التي أبدتها مملكة البحرين على التعامل  (     ×)      -9

5-     (     )  االتصال في معرفة اآلخر وتيسير الحوار معه.تسهم وسائل 

 ) ثمان عالمات  لكل نقطة عالمة( أجب عن األسئلة اآلتية: :الثالثالسؤال 
 البحرين إطاًرا عاًما لحوار جاد ومثمر بين الحضارات بين ذلك في نقطتين:توفر مملكة   -1

 ،د ومكافحة اإلرهاب مع تأكي االهتمام بالقضايا اإلنسانية مثل احترام حقوق اإلنسان، ونزع السالح، ورفض الحرب
 الحق في مقاومة االحتالل.

  ديان والطوائف.بين كل األتوفير مناخ داخلي من التسامح 

 سياسة خارجية قوامها احترام االتفاقيات الدولية والثنائية. اعتماد 

 .إقامة عديد الندوات والمؤتمرات في موضوع حوار الحضارات 

  نوفمبر  في شهرمشاركة جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه في مؤتمر حوار األديان بنيويورك
 م0228

 اإلجراءات لحماية أمن وسالمة الوطن اذكر اثنتين منها:من مجموعة مملكة البحرين  تاتخذ  -2
 إعالن حالة السالمة الوطنية 

 .ركة.أو مشاركة قوات درع الجزيرة المشت تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربية 

 .تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 

 .حوار التوافق الوطني 
  أسفله: الجدول من في مكانها المناسب اآلتيةصنف العبارات   -3

 االعتزاز باالنتماء( 4)إنشاء هيئة عليا لإلعالم، ( 3) ،يةدستور  تتعديال( 0)، قبول التنوع( 1) 
 

 إصالحات الحوار ضوابط
 

 قبول التنوع  
 

 تعديالت دستورية 
 

 االعتزاز باالنتماء 
 

 إنشاء هيئة عليا لإلعالم  
 



  صفحة        المسار: ) اإلعدادية العامة (              التربية للمواطنة 3 ) 

 
 

 
  األسئلة التي تليه من خالله وفي ضوء ما درست. وأجب عناقرأ النص اآلتي  :الرابعالسؤال 

 صار الوحدة على الفرقة، والمواطنة على التبعيةتبفضل من هللا وعزم شعبنا الوفي، أن نحقق ان ،استطعنا
أن روح ليكونوا على وعي بوالتطرف؛ وهو أمر يجب أن ننقله للجيل القادم  واإلصالح والتسامح على التخريب

ي وطن البحرين العربية اإلسالمية هالبحرين المتجددة تستمد قوتها دوًما من التآخي والتعايش والوسطية، وأن 
القانون وتصان فيه الكرامة اإلنسانية وتحفظ فيه الشعائر، وسيظل دوًما بإذن هللا، السد الجميع حيث يسود 

 هدد أمن واستقرار محيطنا الخليجي العربي.المنيع في وجه أية أطماع خارجية ت
 من الكلمة السامية لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

 في افتتاح جاللته دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي  
 11/11/2111الرابع للمجلس الوطني بتاريخ                                                                    

 
 1-  ما المناسبة التي ألقى فيها جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة هذه الكلمة؟  )عالمة(

 11/12/0211الرابع للمجلس الوطني بتاريخ  افتتاح جاللته دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي. 
 2-  استخرج من النص أضداد القيم اآلتية: )ثالث عالمات  لكل نقطة عالمة(

  الفرقةالوحدة ضدها 

  التخريب والتطرفاإلصالح والتسامح ضدها 

  التبعيةالمواطنة ضدها 

 )عالمة(  ؟بعد هللا  نتصار لمملكة البحرينفضل تحقيق االالمفدى  نسب لها جاللة الملكما الجهة التي  -3
 شعب مملكة البحرين الوفي 

 )عالمة(  البحرين؟ي وصف بها جاللة الملك المفدى مملكة تما الصفة ال -4
 البحرين العربية اإلسالمية هي وطن الجميع حيث يسود القانون وتصان فيه الكرامة اإلنسانية وتحفظ فيه الشعائر 

 5- بين دورك في الدفاع عن أمن وسالمة وطنك.         )عالمتان(

 صحيحة إن كانت منطقية مجال للطالب ليبين دوره في الدفاع عن أمن وسالمة الوطن، وتعتبر إجابته يترك ال
 وتتماشى مع القيم السامية والنبيلة لمملكة البحرين.

 
 
 
 
 
 

 انتهت اإلجابة


